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bloemendaal - De sfeer is ernstig als 
op 30 maart de Burgerzaal van het 
gemeentehuis volloopt met deelne-
mers aan de herdenking van 31 maart 
1942. De dag waarop, zeventig jaar 
geleden, alle Joodse ingezetenen 
zich voor transport naar Westerbork 
moesten melden in de Hollandse 
Schouwburg in Amsterdam. Voor een 
deel was er familie van slachtoffers 
en voor een deel (van) overlevenden. 
Sommigen kwamen van ver. Er wor-
den indringende toespraken gehou-
den, afgewisseld met pianomuziek. 
Bijzondere gasten zijn familieleden 
van het Bloemendaalse vondelinge-
tje Remi van Duinwijck, geboren als 
Koentje Gezang, waaronder ook zijn 
broer.

door Ruud Vader

De herdenkinsbijeenkomst is een 
initiatief van Robert Verrijk dat 
van harte werd ondersteund door 
de Stichting Bloemendaal Initiatief. 
Na de opening door Verrijk, vice 
voorzitter van de stichting, geeft 
burgemeester Ruud Nederveen 
een beklemmend overzicht van 
"de vele kleine stapjes, waardoor 

de bewegingsvrijheid en levens-
mogelijkheden voor Joden al in de 
jaren '40 en '41 steeds verder wer-
den ingeperkt." Zoals het verbod 
dat Joden gebruik mogen maken 
van de luchtbescherming (1 juli 
1940), dat ze geen rijksambtenaar 
meer mogen worden (6 september 
1940) of uit zulke functies worden 
ontslagen (21 november 1940), zich 
moeten laten registreren (10 janua-
ri 1941), verbod om zonder vergun-
ning te reizen (7 november 1941), 
dat openbaar onderwijs voor hen 
verboden is (9 januari 1942) en dat 
autorijden voor Joden is verboden 
(23 januari 1942).

Vragen
Na de burgemeester spreken Ver-

rijk (over concrete maatregelen 
tegen Bloemendaalse en Benne-
broekse Joden) en Rabbijn Shmuel 
Spiero. Die vertelt over de traditie 
om tijdens het lentefeest (Pesach) te 
lezen uit de Haggada (boek over de 
Exodus, -red.). Jonge kinderen stel-
len dan waarom-vragen waarvan er 
sommige wel en andere niet kun-
nen worden beantwoord. De niet 
te beantwoorden vragen houden 
de herinnering aan eeuwenlange 
vervolgingen levend en dichter bij 
huis, de vernietiging van de Bloe-
mendaalse Joden. Dan worden door 

Symbolische thuiskomst
Joodse inwoners Bloemendaal en Bennebroek herdacht

Bestuursleden van de stichting en de werkgroep lezen de namen voor van hon-
derd Joodse inwoners, waar zij hebben gewoond en waar zij zijn overleden. Van 
links naar rechts Rolf Harder, Atti Noordhof, Jos Frencken, Marga van der Wel, 
Edzard van Hasselt en Joan Patijn. (Foto: Ruud Vader).

Vervolg zie elders

zandvoort - Politieagenten in bur-
ger werden maandagavond tij-
dens surveillance aangesproken 
door een man, die hen vroeg of ze 
drugs wilden kopen bij hem. De 
agenten legitimeerden zich als 
agenten en hielden de 43-jarige 
Zandvoorter vervolgens aan voor 
handel en bezit van harddrugs. 
De verdachte is overgebracht naar 
een politiebureau en ingesloten 
voor verhoor. De drugs zijn in 
beslag genomen en wordt vernie-
tigd. x

Man biedt drugs
aan aan agenten

Tweede Ster Wijken kijken

regio - Een vreemde lucht dook 
afgelopen maandagavond op in 
de regio, waarop de brandweer 
uitrukte om metingen te doen. 
De brandweer deed oner meer 
onderzoek op de Van Dalenlaan 
in Santpoort-Zuid en de Zijlweg 
in Haarlem. De geur werd geroken 
in Bloemendaal, Haarlem, Hoofd-
dorp, Santpoort, Velserbroek, 
IJmuiden en Zaandam. Eén vrouw 
liet via Twitter weten dat ze erg 
duizelig werd vanwege de geur. 
In Santpoort is een persoon onwel 
geworden en naar het ziekenhuis 
gebracht. Over de oorzaak van de 
lucht is nog niks bekend. Volgens 
de Veiligheidsregio Kennemer-
land zijn er geen gevaarlijke con-
centraties waargenomen. x

Vreemde lucht

Rechtsbijstand in verband met
arbeid, bouwrecht, letselschade, 
huur, consumentenproblemen en

echtscheiding.
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Staatsloterij jackpot € 9.4 miljoen.
Trekking dinsdag 10 april.
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bestuursleden van de stichting en 
de werkgroep Bennebroek 40-45 de 
namen voorgelezen van 104 Joodse 
inwoners, waar zij hebben gewoond 
en waar zij zijn overleden. Neder-
veen: "Vandaag halen we hiermee 
al deze verloren inwoners terug in 
onze volle aandacht naar Bloemen-
daal om hun identiteit te herbeves-
tigen en om ze nooit te vergeten." 
De zaal is indrukwekkend stil als 
de voorlezers soms met moeite hun 
emoties onderdrukken.
Aangrijpend zijn de stukken uit een 
persoonlijke brief van mevrouw 
Van de Bunt, waarin zij op 29 okto-
ber 1942 verslag doet van het moe-
ten afleveren van vondeling Remi 
van Duinwijck in de Hollandse 
Schouwburg. Verrijk leest voor hoe 
de adoptiemoeder verscheurd werd 
door verdriet alsof zij haar eigen 
kind moest afstaan.
Met een herdenkinsgebed, waarin 
de Rabbijn voorgaat, een moment 
van bezinning en een laatste muzi-
kale bijdrage van Jaap Stork, eindigt 
de bijeenkomst. Er wordt nog nage-
praat en een foto gemaakt van leden 
van de familie Gezang, die speciaal 
uit Zweden waren overgekomen. 
De broer van het vondelingetje 
Koentje, Edward Gezang, vindt het 
een waardige bijeenkomst, waar-

door ook hij en zijn familieleden 
de dood van zijn broertje in 1942 
in Sobibor beter in de context van 
die tijd kunnen plaatsen. Maar ver-
geten zullen ze het nooit.
Meer informatie over Bloemendaal 
en Bennebroek in de oorlog is te 
vinden op http://1940-1945.bloe-
mendaal.nl voor Bennebroek is dat 
http://1940-1945.bennebroek.nl. x

Robert Verrijk (uiterst links) met de familie Gezang. Tweede van rechts staat 
Edward Gezang, de  broer van het Bloemendaalse vondelingetje Remi van Duin-
wijck (Koenraad Huub Gezang), die op 21 mei 1943 is overleden (Foto: Cor van 
Ipren). x

Vervolg van voorpagina

Eén van de sprekers was de Haarlem-
se rabbijn Shmuel Spiero (Foto: Ruud 
Vader).

bloemendaal - Terwijl Nederland zich 
druk maakte over de Elfstedentocht, 
schaatsten de leerlingen van de St. 
Theresiaschool in Bloemendaal op 
10 februari kapitalen bij elkaar voor 
goede doelen. Welke dat zouden wor-
den, mochten ze per groep zelf bepa-
len. De kinderen van groep 4 hadden 
gehoord van de penibele financiële 
situatie van de Hertenkamp. Zij bon-
den enthousiast hun schaatsen onder 
om daaraan met veel gesponsorde 
rondjes wat te doen. Afgelopen dins-
dag gingen ze op pad om de hertjes, 
geitjes en andere Hertenkampbewo-
ners persoonlijk de cheque te over-
handigen van wat zij bij elkaar heb-
ben geschaatst: maar liefst € 1036,-.

door Ton Hoenderdos

Het is een fantastische, vrolijke 
groep die zich om één uur voor 
de school aan de Dennenweg ver-
zamelt. Onder begeleiding van juf 
Saskia en Margo en een enkele 
ouder lopen zij via de Krullenlaan 
en Brederodelaan - oppassen kin-
deren: hier rijden auto's - naar de 
Hertenkamp. Onderweg vertellen 
ze achteloos hoeveel rondjes ze 
hebben gehaald. Marit en Lizzy 
hadden er zeker 15, Wessel 29, Flo-
ris 34 en Erik haalde er toch nog 15, 
ondanks dat hij ziek was. De klas 
kent ook een aantal echte mara-
thonschaatsers in de dop, want 
Pieter bracht het tot 39 rondjes, 
Quintus 40 en Jonas reed er zelfs 41. 
Dat is misschien wel even slikken 
voor de buurvrouw, die niks ver-
moedend twee kwartjes per rondje 
had beloofd.
Maar buurvrouw kan gerust zijn: 
het is voor een heel goed doel. Henk 
Ekkels, de vaste beheerder van de 

Hertenkamp ontvangt de klas met 
open armen. Hij legt uit waaraan 
het geld zal worden besteed. Een 
enkel wakker kind merkt op dat 
het hekwerk wel een likje verf kan 
gebruiken, maar Henk denkt het 
eerst aan zijn dieren. De cheque zal 
daarom vooral worden besteed aan 
voer, zoals hooi en stro en zaagsel. 
Daarin kunnen de kinderen zich 
prima vinden.

Verwennerij
Vervolgens mogen zij iets wat nor-
maal nooit mag: naar binnen! Juf 
Saskia vraagt beleefd aan beheer-
der Henk of dat in aparte groepjes 
moet. Maar nee, ze mogen met z'n 
allen, als ze zich aan een paar regels 
houden. Rustig blijven, niet hollen 
achter de dieren aan en geen plastic 
voeren. Heel veel kinderen hebben 

namelijk brood en groente mee. 
Dat is natuurlijk prima, maar van 
de plastic zakjes waar dat in zit, kan 
ook een alles etende geit stevig ziek 
worden. Henk kan tevreden zijn, 
want de kinderen gedragen zich 
voorbeeldig. Zoals Henk voorspel-
de, blijven de hertjes wat schichtig 
uit de buurt, maar alle andere die-
ren laten zich heerlijk verwennen. 
Zelfs de bangige koe eet uiteinde-
lijk uit de gulle kinderhand.

Tijdloos
Zo verglijdt de tijd in een tijdloos 
Hertenkamp. Desgevraagd meldt 
beheerder Henk dat die al 100 jaar 
bestaat. Dat is licht overdreven, 
want de Hertenkamp stamt uit 
1929, maar we tekenen wel graag 
voor minstens 100 jaar bij. Gewil-
lig poseert groep 4 nog eenmaal 
voor het zo karakteristieke Batik-
huisje. 
Aan hen zal het niet liggen. Als 
zij weer naar school vertrekken, 
krijgen ze als dank van een Her-
tenkampvrijwilligster een mooi 
paasei mee. Zo lopen deze geweldi-
ge kinderen weer naar hun school, 
om daar - wie weet - nog een paar 
sponsorsommetjes te maken. 
Voor wie graag in hun wil voetspo-
ren treden, wees gerust: daarvoor 
hoeft u niet te schaatsen en € 1036,- 
meebrengen hoeft ook al niet per 
sé. De Hertenkamp verwelkomt 
iedereen namelijk al als Echte 
Vriend voor een minimaal bedrag 
van € 36,- per jaar. Stuur daarvoor 
een e-mail naar info@hertenkamp-
bloemendaal.nl. x

Sportieve prestatie betaalt
zich uit in geld en in natura

Een cheque, brood en groente voor de Hertenkamp

Groep 4 van de St. Theresiaschool met beheerder Henk Ekkels en Hemmo Hem-
mens (Foto: Ton Hoenderdos).

De geit weet gewoon niet waar zij voor 
moet kiezen (Foto: Ton Hoenderdos).

overveen - Op maandag Tweede 
Paasdag met het hele gezin op 
Natuurexpeditie rondom Bezoe-
kerscentrum De Zandwaaier en Mid-
denduin. Het Nationaal Park orga-
niseert, tussen 11.00 en 15.00 uur, 
in samenwerking met Natuurmonu-
menten en de Scouting, een Wilde 
Buitendag met allerlei activiteiten 
zoals boom klimmen, hindernis-
baan, lopen met kaart en kompas, 
touw knopen en broodjes bakken.
Nieuw dit jaar is het het boswach-
terspreekuur: kom met welke 
vraag dan ook langs bij één van 
de boswachters aan zijn of haar 
spreektafel met altijd een bijzon-

der antwoordgarantie. Dus trek de 
stoute schoenen aan en ga met het 
hele gezin (kinderen vanaf 4 jaar) 
op avontuur.
Kosten bedragen €7,50 per kind 
en € 4,50 bij lidmaatschap van 
Natuurmonumenten. Voor ouders is 
het gratis. De dag is geschikt voor 
kinderen van 4 jaar en ouder. Het 
verzamelpunt is de balie van Bezoe-
kerscentrum De Zandwaaier aan de 
Zeeweg in Overveen. Reserveren 
is niet nodig. Meer informatie is te 
vinden op www.np-zuidkennemer-
land.nl of bel 023-5411123. De Wilde 
Buitendag is niet geschikt voor 
(kinder)partijtjes. x

Wilde Buitendag in het duin
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bloemendaal - De gasten van de klei-
ne, vlak bij het strand gelegen en 
gezellige familiecamping Het Helm-
gat hebben het helemaal gehad met 
de nieuwe eigenaar. Die wil terug van 
180 krappe en verwaarloosde plaat-
sen naar 120 ruimere en gemoderni-
seerde plaatsen. Dat houdt in dat alle 
vaste gasten op termijn de camping 
moeten verlaten. De PvdA vermoedt 
dat het college niet zuiver heeft 
gehandeld ten opzichte van de gas-
ten, maar houdt een motie voor een 
raadsonderzoek aan totdat de zaak in 
een commissie is besproken.

door Ruud Vader

Dat de huidige gasten ernstig wor-
den gedupeerd door de nieuwe 
plannen is voor vriend en vijand 
duidelijk. Ze komen grotendeels 
uit stedelijke gebieden en heb-
ben op gehuurde grond geïnves-
teerd in eigen stacaravans waar ze 
nog jaren gebruik van hoopten te 
maken. Ze voelen zich overvallen 
door de nieuwe plannen waarbij 
ze niet alleen de grond vrij moeten 
opleveren, maar ook ervaren dat 
hun bezit onverkoopbaar is gewor-
den. Toch hebben ze ook wel enig 
begrip voor de nieuwe eigenaar. 

Die heeft een zeer verwaarloosde 
camping gekocht die zonder forse 
tariefsverhogingen niet rendabel te 
maken is.
Wat hen vooral stoort is dat de 
nieuwe plannen als een voldongen 
feit en laat aan hen zijn voorge-
legd. Daarin worden de bestaande 
seizoensplaatsen opgeheven en 
worden er chalets gebouwd voor 
jaar-rond recreatie. Ze zijn verbijs-
terd over de recent gepubliceerde 
gemeentelijke visie 'Bloemendaal 
aan Zee', waarin de plannen van de 
nieuwe eigenaren bijna één-op-één 
overeen lijken te stemmen met de 
gemeentelijk bestemmingsvoorne-
mens. Voor raadslid Henk Schell 
(PvdA) is het op 29 maart allemaal 
'te toevallig' om helemaal zuiver 
te zijn. Hij wil er een interpellatie-
debat over en krijgt dat ook. Eerst 
een gesprekje met mede-eigenaar 
Jeroen Postma.

Verzachten
Postma komt realistisch over als hij 
begint: "Natuurlijk heb ik begrip 
voor de situatie van de camping-
gasten, maar laten we wel wezen, 
aan alleen begrip van mij hebben 
ze niet veel. Dat snap ik ook wel. 
Zoals het nu loopt kunnen we alleen 
maar proberen de zaken voor hen 
wat te verzachten en in ieder geval 
alles te doen waartoe we jegens hen 
contractueel verplicht zijn."
Hoe ziet Postma dat? Aan je con-
tractuele verplichtingen voldoen 
kun je toch moeilijk zien als pogin-
gen om te verzachten? Postma: 
"Laat ik een voorbeeld geven. Vol-
gens de voorwaarden van Recron 
(vereniging van recreatieonderne-
mers, -red.) moet je vaste gasten in 
dit soort situaties 18 maanden de 
tijd geven om ergens een andere 
plek te vinden. Wij geven ze in dit 
geval bijna de dubbele termijn, ze 
hoeven de plekken pas uiterlijk op 
1 april 2014 op te leveren. Verder 
voeren we gesprekken met cam-
pingeigenaren in de omgeving, 
om te verkennen of die misschien 
plaats hebben voor groepen van 
de gasten. Tenslotte zijn we altijd 

bereid om gasten te helpen voor 
wie het ontruimen van hun plek 
teveel is. Dan mogen ze de sleutel 
bij ons inleveren en nemen wij het 
verdere werk over."
Na gesprekken met de wethouders 
Annemieke Schep en Tames Kokke 
wendt een vertegenwoordiging van 
de campinggasten zich nog tot de 
politieke partijen. Naar aanleiding 
van een interpellatievoorstel van 
Henk Schell (PvdA) spreken die op 
29 maart over de situatie.

Niet onzuiver
Schell stelt indringende vragen, 
waaruit het vermoeden spreekt 
dat tenminste één van de wethou-
ders al voor juni 2011 op de hoogte 
was van de nieuwe plannen, maar 
dat wellicht heeft verzwegen voor 
zijn collega. Die gaf in die maand 
nog aan dat er een onderzoek zou 
worden gedaan en dat de camping-
gasten in het najaar van 2011 nog 
zouden worden gehoord. Of dit al 
gebeurd is, wil Schell weten, hij 
vermoed van niet. De wethouders 
verklaren dat ze zuiver hebben 
gehandeld.
De discussie waaiert heen en weer 
tussen de vraag of een een gemeente 
invloed moet of mag hebben op wat 
een eigenaar met zijn bedrijf gaat 
doen, en hoe de communicatie tus-
sen de wethouders en naar de cam-
pinggasten toe is verlopen. Leonard 
Heukels (LB) vraagt of Schell op dat 
laatste punt een motie wil indienen 
voor een raadsonderzoek hiernaar. 
Dat lijkt Schell een goed idee. Dan 
stelt Peter Beijink (VVD) voor om de 
zaak eerst nog te bespreken in een 
commissie: "Dan kunnen we ook 
kennis nemen van stukken die er 
kennelijk zijn en er ons een oordeel 
over vormen of een raadsonder-
zoek wel nodig is." Zowel college als 
raad stemmen hiermee in. Schell 
ook, die houdt voorlopig zijn motie 
aan. De bespreking vindt plaats op 
12 april in de Commissie Grondge-
bied, samen met het geagendeerde 
onderwerp 'Uitwerkingsplan visie 
Bloemendaal aan Zee'. x

'Oproer' camping Het Helmgat 
door plannen nieuwe eigenaar

Na interpellatie misschien nog een raadsonderzoek

Tijdens een schorsing van het debat overleggen Leonard Heukels (Liberaal Bloe-
mendaal) en Kees van Gruting (VVD) over de te volgen koers ten aanzien van 
de camping. Links op de foto Henk Schell (PvdA en indiener van het interpel-
latievoorstel), rechts van hem Richard Kruijswijk (GroenLinks), Jerker Westphal 
en Alice Jeltes van D66 (Foto: Ruud Vader).
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Ik vind Ruud Vader geen neutrale schrijver. Hij heeft blijkbaar moeite met 
tegenstanders die zich minder parlementair uitdrukken. Achteraf had ik 
dat inderdaad vriendelijker kunnen zeggen, maar een bord van de fietsers-
bond roept bij mij een beetje onprettige gevoelens op, hoewel ik zelf enkel 
het vervoersmiddel de fiets gebruik.
Als een Goliath verkondigt deze zogenaamde journalist mijns inziens op 
een wel stokerige wijze van beschrijven van situaties en gebruikt met 
nadruk de namen van tegenstanders. Ook neigt hij tot eenzijdigheid: pro-
recreant, pro faunabeheer en tegen de damherten. Vooral zijn hetze tegen 
de damherten komt bijna wekelijks aan bod.
Het verbaast mij nog dat hij zo zachtzinnige uitspraken doet over het fiets-
pad en ook enigszins positief de kanten belicht van natuurliefhebbers.
Hij zou eens meer naar zijn naamgenoot, ex-boswachter van het AWD, 
moeten luisteren...

Gemma Terpstra x

Reactie op demonstratie fietspad

haarlem - Woensdagavond 11 april 
organiseert D66 Haarlem e.o. een 
debat over het belang van topsport 
in en voor Haarlem, waarbij (ex-
)topsporters als Robert Eenhoorn, 
Ruben Houkes en Sjoerd van Tiel in 
debat gaan met wethouder Jack van 
der Hoek.

Haarlem is één van de tien meest 
succesvolle topsportsteden van 
Nederland en heeft een rijke top-
sporttraditie met onder andere 
honkbal, judo, badminton en tur-
nen op wereldniveau. In tijden van 
bezuinigingen dringt de vraag zich 
op hoeveel geld een gemeente aan 
topsport moet besteden. Ligt hier 
een publieke, gemeentelijke taak, 
of mag van topsporters verwacht 
worden dat zij zelf voor de beno-
digde financiering zorgen? Wat is 
de meerwaarde van topsport in een 
stad als Haarlem - en is die meer-
waarde te meten? Is het nodig dat 
er geld naar topsport gaat, bijvoor-
beeld ten koste van cultuur? Is er 
breedtesport zonder topsport? Hoe 
gaan we om met de verdeling van 
de beschikbare subsidiegelden?
De sprekers op deze avond zijn 
onder andere Robert Eenhoorn 
(thans technisch directeur KNBSB), 
Ruben Houkes (voormalig wereld-
kampioen en Olympisch bronzen 
medaillewinnaar judo), Sjoerd van 
Tiel (adjunct-directeur Sportser-
vice Noord-Holland) en Jack van 
der Hoek (wethouder sport). Zij 
hebben allen een uitgesproken 
mening over topsport in Haarlem.
Het debat is toegankelijk voor 
iedereen en er is ruimschoots 
gelegenheid om met de sprekers 
in discussie te gaan over topsport 
in Haarlem. Locaties is de Gouden 
Zaal van het huis waar Pim Mulier 

een belangrijk deel van zijn jeugd 
doorbracht: de Nieuwe Gracht 7 in 
Haarlem. Aanvang is 20.00 uur en 
de toegang is gratis. In verband met 
de locatie en de beperkte capaciteit 
van de zaal wordt aanmelden aan-
bevolen, dit kan bij Arjen Hemelaar 
via arjenhemelaar@mac.com. x

'Haarlem Topsportstad?!'
Topsporters in debat met wethouder

(Archieffoto - Michel van Bergen).

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Eindelijk echt 
leren

luisteren 





heemstede/regio - Het Kennemer Gast-
huis en het Spaarne Ziekenhuis zijn 
afgelopen dinsdag een gezamenlijk 
KinderDiabetesCentrum in Heemste-
de gestart. Hier kunnen kinderen met 
diabetes en hun ouders terecht voor 
het spreekuur en voor controle. Door 
de samenwerking kunnen de kinder-
artsen een betere service bieden.

door Michiel Rehwinkel

Zo breidt het aantal spreekuren uit. 
Maar ook is het KinderDiabetesCen-
trum 24 uur per dag te bereiken. In 
totaal krijgen zo'n 170 kinderen 
van 0 tot 18 jaar begeleiding van 
het KinderDiabetesCentrum.
"Kinderen en jongeren met diabe-
tes hebben specifieke begeleiding 
nodig", aldus kinderarts Tineke 
Slok van het Kennemer Gasthuis. 
"Ze doorlopen verschillende fasen 
in hun ontwikkeling en in al die 
fasen is controle van de ziekte heel 
erg belangrijk. Soms is daarom de 

begeleiding zeer intensief. Dan is 
het nodig dat we 24 uur per dag 
bereikbaar zijn. Bij andere kinderen 
is digitale begeleiding op afstand 
weer voldoende."

'Carroussel'
Kinderarts Jan Alle Bokma van het 
Spaarne Ziekenhuis: "Bij het Kinder-
DiabetesCentrum komen kinderen 
en hun ouders één keer in de drie 
maanden op een afspraak dat wij 
'de carroussel' noemen. In ander-
half uur bezoeken zij de kinderarts, 
de kinderdiabetes-verpleegkundige 
en de diëtiste. Het voordeel is dat 
ze maar één keer naar een afspraak 
hoeven te komen om alle deskun-
digen te zien. Een ander voordeel 
is dat kinderen en ouders kennis 
kunnen maken met andere gezin-
nen en ervaringen met elkaar kun-
nen delen. Wanneer er begeleiding 
nodig is op sociaal of emotioneel 
gebied, kunnen we een orthopeda-
goog inschakelen."

Start KinderDiabetesCentrum
bij KG en Spaarne Ziekenhuis

Betere service door samenwerking Het KinderDiabetesCentrum is 
gevestigd in de locatie Heemstede 
van het Spaarne Ziekenhuis aan de 
Händellaan. Hier vond een kleine 
verbouwing plaats om de ruimte 
gastvrij te maken. "Wij hopen kin-
deren en hun ouders hier in een 
aangename omgeving te ontvan-
gen en te begeleiden", aldus Tineke 
Slok. x

heemstede - Van april tot en met 
september heeft Welzijn Ouderen 
Heemstede (WOH) een gevarieerd 
programma voor tochtjes meest-
al op de woensdagmiddag. Voor 
dinsdagmidda 17 en woensdag-
middag 18 april staat er een tocht 
door de bloeiende bollenvelden op 
het programma. Kosten bedragen 
€ 17,50 per persoon. Vanaf 12.30 
uur wordt men thuis opgehaald 
en rond 17.00 uur weer thuisge-
bracht. In de bus is plaats voor 
zeven personen, snel aanmelden 
wordt aangeraden bij WOH, tel. 
023-5288510. Betaling geschiedt 
door middel van een eennmalige 
machtiging. x

KO-Bustochtjes

bennebroek - Van 12 april tot en met 14 
mei wordt in het voormalige gemeente-
huis van Bennebroek een tentoonstel-
ling gehouden over het leven in en om 
Bennebroek van 1939 tot en met 1945. 
Te zien zijn illegale krantjes, dagboe-
ken, recepten, foto'' en voorwerpen 
over Bennebroek in de oorlogsjaren.

door Ruud Vader

Veel spullen zijn afkomstig uit privé 
collecties. Ook het Crash museum 
heeft weer panelen ter beschikking 
gesteld met informatie over vliegtui-
gen in de oorlog. De officiële opening 
vindt plaats op donderdag 12 april 
om 19.00 uur door burgemeester 
Ruud Nederveen. Aansluitend kan 
men de tentoonstelling bezichtigen. 
Die is geopend op werkdagen tussen 
08.30 en 12.30 uur.
In het kader van de tentoonstelling 
wordt op dinsdag 24 april ook een 
filmavond gehouden, waarbij ori-

ginele Polygoon Profilty Journaals 
een beeld geven van Nederland 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Vanaf de mobilisatie, het uitbreken 
van de oorlog en het afglijden naar 
de laatste oorlogsjaren met razzia's 
en de hongerwinter. De films wor-
den vertoond in 't Trefpunt aan het 
Akonietenplein 1 in Bennebroek en 
de avond begint om 19.30 uur. De 
zaal is open vanaf 19:00 uur. Voor 
de presentatie en toelichting tekent 
Robert Verrijk, lid van de werkgroep 
'1940-1945 Bennebroek'.
Informatie over hetzelfde thema is 
ook te vinden op www.1940-1945.
bennebroek.nl. x

Expositie 'Bennebroek,
een dorp in oorlogstijd'

Filmavond met Polygoon journaals

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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bloemendaal - Dinsdag 27 maart 
vergaderde het presidium (de frac-
tievoorzitters en de burgemeester, 
-red.). De onderzoekscommissie 
naar de integriteit van Peter Boei-
jink wordt met dank opgeheven. Zijn 
belangenverstrengeling kon niet 
worden vastgesteld, wel de schijn er 
van. Daarom zal hij bij het dossier 
Elswoutshoek niet meer het woord 
voeren. Tijdens het onderzoek heeft 
Thera Wolf (PvdA) echter correspon-
dentie onder ogen gekregen waar 
ze van is geschrokken. Ze is niet de 
enige - ook de rechter heeft vraag-
tekens.

door Ruud Vader

Wolf maakt een voorbehoud. Ze 
wil eerst weten of haar schrik 
terecht is, bijvoorbeeld over de 
manier waarop de ambtelijke 
organisatie is omgegaan met 
het dossier Elswoutshoek. Wolf: 
"Het lijkt er op dat de betrokken 
burgers geen klacht meer bij de 
gemeente kunnen indienen. Dan 
krijgen ze te horen - dit is een beje-
geningsklacht en die nemen we 
niet in behandeling. Als dat waar 
is, ben ik daar erg van geschrok-
ken." Haar voorstel om samen met 
Alice Jeltes (D66) hiernaar een ver-
volgonderzoek in te stellen wordt 
door het presidium gesteund.

Stijgende verbazing
Twee dagen later, op 29 maart, is 
er 's middags eerst een rechtszaak 
die Rob Slewe tegen de gemeente 
heeft aangespannen en 's avonds is 
er de vergadering van de gemeen-
teraad. Eerst maar even de rechts-
zaak. Rechter mevrouw mr. C.E. 
Heyning-Huijdecoper heeft zich 
zo goed ingelezen, dat ze soms 
meer citaten en vindplaatsen kan 
noemen dan de gemachtigde van 
de gemeente. En hoewel er slechts 
45 minuten voor waren uitgetrok-
ken neemt ze ruim twee uur de 
tijd om te doorgronden wat er in 
deze zaak eigenlijk speelt. In haar 
openingswoorden spreekt ze haar 
'stijgende verbazing' uit bij het 
lezen van de stukken: "Wat eigen-
lijk een mooie win-win situatie 
had moeten zijn - eigenaren wil-
len een landgoed opknappen en 
de gemeente wil graag een verloe-
derd landgoed opgeknapt zien - is 
totaal ontspoord. Ik wil proberen 
te begrijpen hoe dit komt en voor-
al hoe dit project weer in een beter 
spoor kan worden getrokken. Dat 
lijkt me in het belang van alle 
betrokkenen." Er volgen een uit-
leg van Rob Slewe en veel techni-
sche en bestuurlijke argumenten 
over en weer, waar ook wethouder 
Tames Kokke en Hans Slewe van-
uit de zaal aan mee doen.

Gepruts
De rechter vindt dat de gemeen-
te zich weinig coöperatief heeft 
opgesteld en op den duur de land-
goedeigenaren niet meer heeft 
geholpen maar op allerlei manie-
ren heeft tegengewerkt: "Daar 
kunnen in de communicatieve 
sfeer best begrijpelijke redenen 
voor bestaan, maar wat ik van de 
gemeente zie is onprofessioneel 
gepruts dat geheel uit de klauwen 
is gelopen. Ik ben klachten tegen-
gekomen, die bejegingsklachten 
werden genoemd en niet in behan-
deling zijn genomen. Dat had wel 
gemoeten en in sommige gevallen 
ging het zelfs om bezwaren tegen 
beslissingen. Die hadden gewoon 
moeten worden behandeld. Ik zie 

het als mijn opgave vandaag om 
te proberen deze zaak weer vlot te 
trekken." Dat heeft ze zeker gepro-
beerd, bijvoorbeeld door voor te 
stellen dat de plannen, tegen de 
wens van de gemeente in, toch 
maar worden voorgelegd aan de 
provinciale ARO commissie.
Wethouder Tames Kokke rea-
geert: "Er is geen verschil tussen 
wat de broers Slewe willen en wat 
de gemeente wil, maar iets wat 
niet in ons beleid past kunnen we 
ook niet bij de provincie aankaar-
ten. Bovendien behandelen we in 
Bloemendaal jaarlijks honderden 
vergunningsaanvragen en daar 
zijn zelden problemen mee." Hij 
bedoelt dat de ellende in dit dos-
sier wel zal liggen aan de Slewe's. 
De rechter meent echter dat het 
aan twee kanten ligt. 
Ze roept beide partijen op ver-
der constructiever te handelen 
en adviseert om in het vervolg 
via ingehuurde deskundigen met 
elkaar te overleggen. De gemeente 
wil dat overwegen en de Slewe's 
hebben al een deskundige die alle 
vergunningsdiscussies voor hen 
voert.

Hoofdpersoon
Op de agenda van de raadsver-
gadering staan twee punten die 
over Elswoutshoek gaan. De raad 
neemt unaniem een motie aan om 
het vervolgonderzoek in te stellen 
naar de wijze waarop de gemeente 
is omgegaan met het dossier, zoals 
besproken in het presidium. Naast 
Thera Wolf (PvdA) en Alice Jeltes 
(D66), neemt ook Frans Schuring 
(VVD) deel aan de nieuwe onder-
zoekscommissie. Of die wil probe-
ren voor de volgende raadsverga-
dering te rapporteren.
Over het integriteits-rapport komt 
Peter Boeijink (VVD) met een ver-
klaring: "Als hoofdpersoon en de 
fractie hebben we ons beraden na 
de commissiebespreking over inte-
griteit. De uitleg van de commissie 
en de uitgebrachte adviezen heb-
ben mij en de fractie overtuigd. We 
nemen de conclusies en de aanbe-
velingen over. Ik erken het feit dat 
deze kwestie uitstraalt op de rest 
van de raad. Daarvoor bied ik de 
raad mijn verontschuldigingen 
aan. Als fractievoorzitter had ik 

het gesprek van zestien maanden 
geleden (over een biogas project 
op Elswoutshoek, -red.) beter niet 
zo kunnen voeren. Ik beschouw 
integriteit als uiterst belangrijk en 
ben mij daar de afgelopen weken 
daadwerkelijk zeer bewust van 
geweest. Integriteit mag niet ter 
discussie gesteld kunnen worden 
en ik wens dan ook graag actief 
te participeren in de aanbevelin-
gen."
Ook de rest van de raad neemt de 
conclusies en aanbevelingen over, 
al vinden sommigen achteraf dat 
Boeijink zijn excuses best ook aan 
de Slewe's had mogen aanbieden. 
Dan is er het agendapunt dat gaat 
over de al eerder uitgestelde vraag 
of er op Elswoutshoek een tweede 
woning mag worden gebouwd. 
De raad besluit bespreking ervan 
opnieuw uit te stellen, tot het 
tweede onderzoek is afgerond. Als 
het kan in de volgende raadsverga-
dering op 26 april. x

"Uit de klauwen gelopen project dat
onprofessioneel wordt gehanteerd"

Vervolgonderzoek Elswoutshoek naar handelen gemeente

Hoofdpersoon Peter Boeijink uit het 
eerste onderzoek biedt zijn excuses 
aan aan de raad. (foto Ruud Vader)

bloemendaal - De groep bezorgde 
bewoners die in december 500 handte-
keningen bijeen haalde voor een refe-
rendumverzoek blijft doorgaan met zijn 
gevecht. Het verzoek werd op 22 decem-
ber door de raad afgewezen, net als op 
9 januari een verzoek aan de rechter om 
die afwijzing ongedaan te maken. Een 
bezwaarschrift tegen het besluit van 22 
december is inmiddels behandeld in 
de commissie voor Bezwaar en Beroep. 
Deze zal binnenkort adviseren aan de 
raad, die dan opnieuw een besluit moet 
nemen.

door Ruud Vader

Op de nieuwe website kun je lezen 
dat de groep vastberaden is om door 
te gaan, indien nodig tot en met de 
Raad van State. Op deze site kun je 
verder alle informatie vinden over de 
plannen van de gemeente, wat ze vol-
gens de gemeente gaan kosten en wat 
de groep denkt dat de plannen gaan 
kosten. In een persbericht meldt de 
groep: "(...) Het is al weer een tijdje 
stil rondom de verbouwingsplan-
nen. In de gemeenteraad worden 
wel vragen gesteld en beantwoord, 
maar dit bereikt weinig bewoners. 
De door het college van B&W en door 
sommige fracties, met name D66 en 
VVD, aangekondigde actieve com-
municatie over dit onderwerp heeft 
tot nu toe niet plaats gevonden. De 
Bezorgde Bewoners blijven aandacht 
vragen voor de financiële risico's van 
de plannen, voor de zwakke argu-
menten voor de centrale huisvesting 
en voor de ongewenste effecten daar-
van. (…)." Wie meer wil weten gaat 
naar www.referendumbloemendaal.
nl. 

Trotse burgemeester
Toen op 15 december Barend Linders 
en Ruud Jonkers de handtekeningen 
aanboden aan burgemeester Ruud 
Nederveen nam die ze met genoe-
gen in ontvangst en verklaarde trots 

te zijn op zulke Bloemendalers: 
"Elke gemeente met bewoners die 
zo betrokken zijn bij hun gemeente, 
mag zich gelukkig prijzen. Het gaat 
hier om een essentiële vorm van 
democratie."
Wij vroegen wethouder Tames 
Kokke om een reactie op het pers-
bericht. Daar komen de woorden 
trots en genoegen niet in voor. De 
reactie van Kokke: "In februari heeft 
er een gesprek plaatsgevonden met 
deze groep van bezorgde bewoners. 
Tijdens dat gesprek zijn er vragen en 
zorgen besproken die deze bewoners 
hebben. Vervolgens zijn de vragen van 
de bewoners schriftelijk beantwoord. 
Hoewel wij, voor ons gevoel, open en 
transparant hebben uitgelegd waar-
om bepaalde besluiten zijn genomen 
en welke argumenten daar aan ten 
grondslag lagen, heeft deze bijeen-
komst niet kunnen leiden tot meer 
begrip voor de renovatie. De heer 
Linders heeft aangegeven af te zien 
van een vervolggesprek. Dat vinden 
wij uiteraard jammer en een gemiste 
kans. Het valt me overigens op dat op 
de nieuwe website niet wordt gerefe-
reerd aan het gesprek met gemeen-
te. Ook onze beantwoording van de 
vragen is niet terug te vinden. Maar 
laten we niet vergeten dat niets doen 
of alleen wat onderhoud plegen geen 
optie is. Na 50 jaar moet je wel eens 
fundamenteel vernieuwen. En met 
deze renovatie kunnen we de huis-
vestingskosten verlagen, voldoen we 
aan de eisen die gemeenten worden 
opgelegd op het gebied van dienst-
verlening en zijn we ingericht op de 
toekomst. Dus goedkoper, efficiënter 
en betere service aan de bewoners. 
Op het gebied van communicatie zijn 
we momenteel diverse acties aan het 
voorbereiden of aan het uitvoeren. 
Er komt onder andere een open huis 
waarin we iedereen die iets wil weten 
over het gerenoveerde gemeentehuis 
volledige inzage zullen geven in de 
plannen. Het ligt dus niet stil." x

Bewoners blijven doorgaan voor
referendum, thans met website

Zorgen over verbouwing gemeentehuis

zandvoort - Maandagochtend 10.00 
uur kwam er een melding binnen 
dat er een auto tegen de gevel van 
een huisartsenpost was gereden aan 
het Beatrixplantsoen. De man was 
via een boompje en een geparkeerde 
fiets rechtdoor tegen het pand van de 
huisarts aangeschoten. Op de locatie 
troffen agenten een 93-jarige bestuur-
der uit Zandvoort ongedeerd aan. Een 
huisarts uit de praktijk had zich ont-

fermd over de man. De bestuurder ver-
klaarde dat zijn voet van de rem was 
gegleden en op het gaspedaal terecht 
was gekomen. Het rijbewijs van de 
man is ingevorderd. De brandweer is 
naar de locatie gekomen om te beoor-
delen in welke mate het pand bescha-
digd is door de aanrijding. De auto van 
de Zandvoorter is afgesleept. x

Hulp snel ter plaatse

(Foto: Michel van Bergen).

heemstede - Politiemensen kregen 
in de nacht van zondag op maan-
dag even na 03.15 uur een melding 
dat er inbrekers waren overlopen 
bij een woning aan het Richard 
Holplein. Een bewoner hoorde 
bij thuiskomst dat er personen 
in de woning aanwezig waren, 
waarna de politie gebeld werd. 
Meerdere politiemensen kwa-
men naar de locatie en er werd 
direct een zoektocht opgezet naar 
mogelijke verdachten. Deze wer-
den niet meer aangetroffen. De 
politie is een onderzoek gestart 
en hoopt dat er mensen zijn die 
mogelijk iets gezien of gehoord 
hebben rond het tijdstip van de 
woninginbraak. Ook informatie 
over personen die op een eerder 
moment hebben rondgehangen 
in de buurt kan waardevol zijn 
voor het onderzoek. Informatie 
kan worden doorgegeven aan de 
politie in Heemstede via het tele-
foonnummer 0900-8844. x

Woninginbraak
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heemstede - Vorige week ontving Win-
kelcentrum Heemstede de Tweede 
Ster Keurmerk Veilig Ondernemen. 
Het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) is een speciale methode om de 
veiligheid in en om winkelgebieden 
te vergroten en het voor ondernemers 
en bezoekers nog aantrekkelijker te 
maken. In het kader van het KVO 
werken de ondernemers, gemeente, 
politie, brandweer samen. In 2010 
ontving het winkelgebied de eerste 
ster.

door Onno van Middelkoop

In 2011 zijn stappen gezet om het 
winkelgebied veiliger te maken. 
Het Hoofdbedrijfschap Detailhan-
del (HBD) heeft na evaluatie van de 
resultaten een tweede ster uitge-
reikt aan alle betrokken partners. 
De drie belangrijkste thema's voor 
het keurmerk zijn 'schoon', 'heel' 
en 'veilig'; termen die al langer 
in woningbouwverenigingenland 
worden gehanteerd.
Tijdens schouwen wordt het win-
kelgebied op sociale en fysieke vei-
ligheid beoordeeld. Tekortkomin-
gen, waaronder beschadigd straat-
meubilair, zwerfvuil en aanwezig-
heid van fietswrakken worden op 

een actielijst geplaatst en zoveel 
mogelijk verholpen. De brandweer 
heeft de winkels gecontroleerd op 
brandveiligheid. De marktmeester 
heeft de aanwezigheid van huis-
nummers op de winkelpanden 
gecontroleerd. Voor de hulpdien-
sten is een duidelijk nummering 
van groot belang. Ook zijn er anti-
overvaltrainingen en anti-winkel-
diefstaltrainingen aangeboden aan 
de winkeliers. De resultaten laten 
dalende cijfers zien van 'heterdaad-
jes' en later geconstateerde diefstal-
len door de winkeliers als de resul-
taten 2010 ten opzichte van 2011 
worden vergeleken.

Aangifte eenvoudiger
Eigenlijk komt de intensievere 
samenwerking van de organisaties 
op één ding neer; sterk verbeterde 
onderlinge communicatie. Zodoen-
de kan er veel beter preventief 
worden gewerkt, iets waar ook de 
politie blij mee is. Politiechef Fons 
Sarneel: "We hebben bijvoorbeeld 
de wijze van aangifte doen voor de 
winkeliers sterk vereenvoudigd. 
Geen dossiers meer en minder 

bureaucratie. Een aangifte is nu 
snel te doen." Martin van Duin van 
het Hoofdbedrijfschap Detailhan-
del vult aan: "En als een winkelier 
aangifte doet, dan verhalen wij de 
kosten op de winkeldief. Dus de 
winkelier is hoe dan ook beter af 
als hij aangifte doet."
Burgemeester Marianne Hee-
remans is enthousiast over de 
samenwerking en vindt "dat we op 
moeten gaan voor alle vijf de ster-
ren." Bestuurder Arno Koek van de 
winkeliersvereniging is tevreden 
met de verbeteringen. "We zijn 
goed bezig met z'n allen. En uitein-
delijk is dit project in het belang 
van zowel de winkeliers als van de 
klanten."
Een KVO-ster is een certificering 
en symboliseert een prestatieni-
veau in het KVO-proces. Het KVO 
kent vijf sterren. De sterren ver-
tegenwoordigen de processtappen 
waarin ondernemers en partners 
samenwerken aan veiligheid. De 
eerste ster is uitgereikt in 2010, 
een jaar na de formele aftrap van 
het KVO-traject en de onderteke-
ning van de samenwerkingsover-
eenkomst. In het najaar van 2011 
is een veiligheidsonderzoek gehou-
den onder ondernemers. Een verge-
lijking met de resultaten van twee 
jaar geleden heeft uitgewezen dat 
er een verdere verbetering heeft 
plaatsgevonden op het gebied van 
veilig ondernemen.
In totaal kent het keurmerk maxi-
maal vijf sterren. In Heemstede 
blijft men er hard aan werken... x

Op naar de vijf sterren
Tweede Ster Keurmerk Veilig Ondernemen in Heemstede

De Tweede Ster werd op het Raadhuisplein gepresenteerd onder een Stralende 
Zon (Foto: www.ovmfotografie.nl).

heemstede - "Tegenwoordig doen - 
naast expats - ook veel repats en men-
sen die eerst een tijdje willen wonen 
in de omgeving waar ze eventueel een 
huis willen kopen een beroep op onze 
dienstverlening. Mensen die eerst in 
de stad wonen als singles of dinks 
(double income, no kids, -red.) willen 
vaak toch een huis buiten de stad als 
er kinderen op komst zijn."

door Onno van Middelkoop

Alison Janse, zelf een Britse expat, 
en Renée Hanssen hebben samen 
jarenlange ervaring met het bemid-
delen tussen huurders en verhuur-
ders op de particuliere huurwoning-
markt in de regio Zuid-Kennemer-
land. "In deze lastige huizenmarkt 
bieden we ook oplossingen voor 
mensen die hun huis moeilijk kun-
nen verkopen. Die huizen nemen 
wij in de verhuur en we nemen ook 
alle zorgen omtrent de verhuur uit 
handen."
Alison en Renée zijn er trots op dat 
ze in de afgelopen jaren een groot, 
tevreden klantenbestand hebben 
opgebouwd. Ze zijn geen vreemden 
op de huizenmarkt. Beide dames 
hebben jarenlange ervaring bij een 
makelaarskantoor in de regio, waar 
ze het klappen van de zweep heb-
ben geleerd. "Maar niet alleen dat, 
ook konden we op ons gemak bekij-
ken waar de dienstverlening van de 
makelaars ophield. Daar gaan wij 
verder. Als een zoeker ons belt met 

de vraag of een bepaalde woning 
beschikbaar is en die is dan al ver-
huurd, dan bellen we vaak later dat 
we een alternatief hebben gevon-
den. Dat stellen de mensen erg op 
prijs. Ook bij verhuur van een huis 
nemen we alle zorgen uit handen. 
We treden op voor de verhuurder en 
regelen alle zakelijke punten. Reke-
ning houdend met alle wensen van 
de verhuurder zelf. Zo voorkom je 
ook misverstanden en ben je even-
tuele problemen voor."
De dames staan bekend om hun 
klantgerichtheid, de flexibele 
manier van werken en om hun gede-
gen kennis van de omgeving en met 
name van de huurwoningmarkt. De 
klanten bevelen hun diensten dan 
ook graag aan anderen aan.

Fantastische woonomgeving
De adviezen gaan verder dan alleen 
wonen. Als expats willen huren, 
kijken ze vaak naar waar de inter-
nationale scholen zijn gevestigd. 
Alison vervolgt: "Begrijpelijk dat 
ze dan richting Amstelveen of Den 
Haag kijken. Wij weten inmid-
dels dat jonge kinderen meestal 
probleemloos meedraaien op een 
Nederlandse basisschool. Kinderen 
in de basisschoolleeftijd maken 
zich binnen een paar maanden een 
nieuwe taal eigen. Dus expats met 
jonge kinderen kunnen zich prima 

in Zuid-Kennemerland vestigen. 
Deze fantastische woonomgeving 
heeft alles: natuur, recreatie, maar 
ook steden en winkels. De kwaliteit 
van wonen is hier bijzonder goed."

Vraag en aanbod
Daar heeft Alison absoluut gelijk in. 
Op de website van Lighthouse staan 
diverse huizen die te huur zijn, in 
Aerdenhout, Bentveld, Haarlem en 
Heemstede. "Waar de laatste tijd 
de meeste vraag naar is, is naar de 
doorsnee eengezinshuizen met een 
tuin. Daar zijn er op dit moment in 
Haarlem en Heemstede niet veel 
van te huur. Dus als mensen hun 
huis in deze regio willen verhuren, 
dan gaat ons dat zeker lukken."
Aan professionaliteit en creativiteit 
ontbreekt het de dames niet. Wat 
drempelverlagend werkt is dat de 
huurders geen bemiddelingskos-
ten hoeven te betalen. "En mocht 
dat toch een keer voorkomen, dan 
staat het er duidelijk bij vermeld. 
Niemand houdt van onaangename 
verrassingen, wij ook niet."
Een nog niet vermelde doelgroep, 
die ook steeds meer gebruik maakt 
van de diensten van Lighthouse, 
is die van scheidende echtelieden. 
"Deze mensen zoeken veelal op 
korte termijn een onderkomen. 
Een ruimte voor zichzelf en voor 
de kinderen. Vaak kunnen we die 
snel helpen en ook veel zorgen uit 
handen nemen." Voor meer infor-
matie over de dienstverlening van 

Lighthouse Property services is de 
website een prima middel: www.
lighthouseproperty.nl.
Lighthouse Property Services is 
gevestigd aan de Kraanvogellaan 
21, 2106 DD in Heemstede. Alison 
Janse is te bereiken via 06-55322279, 
Renée Hanssen via 06-49060120. x

Professionele bemiddeling bij 
huur en verhuur van woningen

Lighthouse Property Services

Alison Janse en Renée Hanssen. "Als 
mensen hun huis in deze regio willen 
verhuren, dan gaat ons dat zeker luk-
ken" (Foto: www.ovmfotografie.nl).

cruquius - Paswerk sluit 2011 financi-
eel relatief goed af, gelet op de zwak-
ke economische omstandigheden 
en de zware rijksbezuinigingen. Het 
mensontwikkelbedrijf voor de regio 
Zuid-Kennemerland behaalde op een 
eigen jaaromzet van € 13 miljoen een 
voorlopig exploitatieverlies van € 
0,1 miljoen. De directie stelt aan het 
bestuur voor om dit te dekken uit de 
door Paswerk opgebouwde reserves.

Dit betekent dat de vijf gemeenten 
die in Paswerk participeren géén 
bijdragen hoeven te doen uit de 
gemeentekas of eigen middelen. 
Paswerk is een gemeenschappe-
lijke regeling van de gemeenten 
Bloemendaal, Haarlem, Haarlem-
merliede-Spaarnwoude, Heemstede 
en Zandvoort.
Uit de jaarcijfers van Paswerk blijkt 
dat door de forse bezuinigingen van 
het Rijk het verlies op de uitvoering 
van de sociale werkvoorziening in 

2011 is opgelopen tot € 2,1 miljoen. 
Dit verlies wordt door de Paswerk-
bedrijven bijna volledig terugver-
diend. Daar kwam nog bij dat de 
omzet van de divisies Dienstverle-
ning en Re-integratie op een aan-
tal onderdelen achter bleef. Deze 
tegenvallende inkomsten werden 
in 2011 bijna geheel gecompen-
seerd door de intensieve kostenbe-
sparingen.
De voorlopige resultaten over 2011 
zijn onder voorbehoud van goed-
keuring door de externe accoun-
tant. Met deze cijfers over 2011 
wordt duidelijk dat Paswerk slechts 
in één jaar van de afgelopen vijf 
jaren (in 2009, -red.) een bijdrage 
van de deelnemende gemeenten 
nodig had. Over de hele linie blijkt 
dat het Paswerk bedrijfsmodel een 
prima verdienend vermogen heeft, 
zeker ook in vergelijking met 
andere sociale werkvoorzieningbe-
drijven. x

Paswerk op koers ondanks
recessie en bezuinigingen

bloemendaal - Je woning naar eigen 
wens laten ontwerpen en bouwen, 
dat is de droom van een steeds gro-
tere groep Nederlanders. Tegelijker-
tijd bestaat er ook nog altijd angst 
dat zelfbouwprojecten financieel 
en/of in tijd uit de hand lopen. 
Bewoners die op Park Brederode in 
Bloemendaal hun huis zelf lieten 
bouwen weten wel beter: zelfbouw 
kan sneller dan traditionele bouw 
en tot 15% goedkoper. Wie nieuws-
gierig is geworden kan op 15 april 
kennismaken met alle aspecten van 
Particulier Opdrachtgeverschap. 
Meer hierover in deze krant van 
volgende week. Zie ook www.park-
brederode.nl. x

Ontwerp en bouw
naar eigen wens?

haarlem - Ieder jaar worden er 
grote acties gehouden om geld in 
te zamelen voor ontwikkelings-
hulp. Komt het geld wel goed 
terecht en helpt geld geven wel? 
Henk van der Leen is werkzaam 
bij de stichting Edukans. Deze 
stichting gelooft in scholing als 
de meest duurzame vorm van ont-
wikkeling. Geïnteresseerden zijn 
op woensdag 11 april welkom om 
met hem en met elkaar in gesprek 
te gaan over de zin en onzin van 
ontwikkelingshulp. Locatie is de 
Moeder van de Verlosserkerk aan 
de Professor Eijkmanlaan 48 in 
Haarlem. Aanvang is 20.00 uur. x

'Zin en onzin'



  10

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
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haarlem/heemstede - "We staan met 
deze expositie zeker niet voor gek 
maar wel, op een positieve manier, 
te kijk", zegt Marianne Heeremans 
tijdens de opening van de exposi-
tie 'Heemsteedse wijken te kijk!' 
De burgemeester van Heemstede 
opende de expositie zondag 1 april  
in het ABC Architectuurcentrum in 
Haarlem. Bij deze tentoonstelling 
staat Heemstede, de buurgemeente 
van Haarlem, in al haar facetten cen-
traal. Volgens Gabriël Verheggen, 
directeur van ABC, is het logisch dat 
het museum aandacht schenkt aan 
Heemstede.

door Christa Warmerdam

Verheggen: "We gaan over de 
stadsgrens omdat bijna alles wat 
er in Haarlem gebeurt op ste-
denbouwkundig en landschap-
pelijk gebied ook invloed heeft 
op Heemstede en andersom." Het 
ABC heeft acht maanden aan de 
expositie gewerkt en het resultaat 
mag er zijn. De tentoonstelling is 
samengesteld door ABC-vrijwilli-
gers in samenwerking met buurt-
bewoners en vertegenwoordigers 
van verscheidene instellingen en 
organisaties uit Heemstede. Op de 
expositie wordt het verleden, het 
heden en de toekomst van Heem-
stede belicht. Ook het honderd 
jaar geleden vastgestelde uitbrei-
dingsplan heeft een plek op de 
expositie waarmee overeenkom-
sten en verschillen met de huidige 
situatie zichtbaar worden. Foto's 

van onder andere de Raadhuis-
straat (uit 1930 met kruideniers-
winkel Zijlstra), de Binnenweg, 
restaurant Groenendaal en Col-
lege Hageveld. Foto's uit verleden 
en tekeningen over de toekomst 
van het zeventiendde eeuwse 
landgoed De Hartekamp. Dit jaar 
worden de paviljoensgebouwen 
uit de jaren '70 en '80 gesloopt. 
Er is een nieuw masterplan en 
gebouwontwerp met zorgonder-
steunde functies gemaakt voor 
220 bewoners verdeeld over vijf 
gebouwen. Het geheel gaat samen 
drie hoven vormen.

'Kleine kosmos'
De belangstelling voor de expo-
sitie is groot. De bezoekers, het 
merendeel uit Heemstede, kijken 
hun ogen uit. Volgens één van de 
bezoekers is niet alles in het voor-
deel veranderd, maar zijn er ook 
'positieve ontwikkelingen' te zien. 
Burgemeester Marianne Heere-
mans is dik tevreden over de expo-
sitie. "Wie wil dit nou niet. Het is 
geen statische tentoonstelling." 
Heemstede is volgens Heeremans 
een kleine kosmos: 'er zijn grote 
villa's, kleine arbeidershuisjes en 
er is nieuwbouw'. De Heemsteed-
se burgemeester is regelmatig in 
Haarlem te vinden. Twee weken 
geleden was zij hier ook al om de 
tentoonstelling in het Noord-Hol-

lands Archief te openen. Ook bij 
deze expositie 'Een aangename 
Lustplaats aan de Heerenweg', 
met ontwerpen, plattegronden en 
tekeningen van de buitenplaatsen 
langs de Herenweg, staat Heem-
stede centraal. Heeremans: "Dit 
toont de verwevenheid tussen de 
beide plaatsen aan. Haarlemmers 
komen ook veel naar Heemstede. 
Ik kom op de Binnenweg ook 
altijd veel Haarlemmers tegen. Bij 
'Heemsteedse wijken te kijk' kun-
nen Heemstedenaren hun hart 
ophalen in Haarlem."
Heel even tipt Heeremans een 
minder gelukkig moment tussen 
de beide plaatsen aan. Tot 1927 
behoorde het plangebied Bosch en 
Vaart tot de gemeente Heemstede. 
Het bevatte de buitens Bosch en 
Vaart, Eindenhout en Vreedehoff. 
Of zoals Heeremans zegt: "In 1927 
zijn we bestolen door Haarlem."
Tot slot zingt een samengesteld 
koor (Voorwegkoor en popkoor 
Factory of Voices uit Heemstede) 
een passend lied. 'Heemstede is de 
plek waar je thuis bent. De plaats 
waar je moeder de boodschappen 
haalt. Heemstede is de plek waar 
je thuis bent. Zo wordt die plaats-
naam het beste vertaald. Papa en 
mama, wij willen u smeken. Al 
krijg je pensioen of een baan in 
Milaan. Al zie je aan Heemstede 
duizend gebreken. Doe het voor 
ons, ga hier nooit meer vandaan.'
Het optreden van het koor was 
(helaas) eenmalig maar de exposi-
tie 'Heemsteedse wijken te kijk!' 
is nog tot en met 25 mei te zien 
in het ABC Architectuurcentrum 
aan het Groot Heiligland 47 in 
Haarlem. Kijk voor meer informa-
tie op www.architectuurhaarlem.
nl. x

Niet voor gek - wel te kijk
Heemstede centraal in ABC Architectuurcentrum

Naast een expositie over buitenplaatsen in het Noord-Hollands Archief, biedt 
nu ook het ABC Architectuurcentruum in Haarlem een brede blik op Heemstede 
(Foto: Christa Warmerdam).

Marianne Heeremans: "Bij 'Heemsteedse wijken te kijk' kunnen Heemstedena-
ren hun hart ophalen in Haarlem" (Foto: Christa Warmerdam). x

haarlem - Eén van de belangrijkste 
stukken uit de collectie van het Frans 
Hals Museum is vanaf dit voorjaar 
eindelijk echt goed te bekijken voor 
bezoekers, nu het museum het zeven-
tiende-eeuwse 'Tulpenboek' heeft 
laten digitaliseren.

door Michiel Rehwinkel

Het wereldberoemde Tulpenboek, 
gemaakt in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw, omvat meer dan 
veertig geschilderde tulpen. Het 
betreft een zeer kwetsbaar boek, 
dat voorheen slechts af en toe in het 
museum te zien was, en dan open-
geslagen lag op één bepaalde blad-
zijde. Het Frans Hals Museum heeft 
nu van alle bladen uit het boek digi-
tale opnamen laten maken en die 
zijn verwerkt tot een touchscreen-
presentatie. Hierdoor zijn alle bloe-
men in het boek voor het eerst al 
bladerend bekijken.
Rondom de touchscreen is de 
kleine tentoonstelling Tulpomania 
ingericht - te zien van 23 maart tot 
en met 6 mei. In diverse zalen van 
het museum staan daarnaast van 30 
maart tot en met 22 april fraaie boe-
ketten, verzorgd door de Vereniging 
van Vrienden van het Frans Hals 
Museum. Het echte Tulpenboek is 
uiteraard ook aanwezig.
De zorgvuldig geportretteerde tul-
pen in het Tulpenboek zijn van ver-
schillende handen. De beroemdste 
is die van Judith Leyster uit 1643: 
'de vroege Brabantsson'. Alle tulpen 
zijn geschilderd op kostbaar per-
kament, waarschijnlijk voor een 
handelaar of verzamelaar. Ze zijn 
gemaakt tussen 1640 en 1700, dus 
na de ineenstorting van de markt. 
De laatste zijn gemaakt nadat het 
boek al was ingebonden; één tulp 
past namelijk niet geheel op de 
pagina.

Combinatie
De Keukenhof en het Frans Hals 
bieden hun bezoekers deze lente 

de mogelijkheid om optimaal te 
genieten van bloemenpracht, van 
vroeger en vandaag - binnen én bui-
ten. Kaartjes voor het museum zijn 
namelijk te koop bij de Keukenhof 
en vice versa. x

Drie eeuwen oud Tulpenboek
voor 't eerst door te bladeren

Beroemd exemplaar gedigitaliseerd

Alle bloemen in het boek zijn nu voor 
het eerst al bladerend bekijken (Foto: 
Collectie Frans Hals Museum).

Voor de bloemstukken en boeketten 
worden vazen uit de collectie van het 
museum gebruikt van onder andere 
Jan van der Vaart, Ritsue Mishima 
en Bernard Heesen (Foto: Frans Hals 
Museum).

heemstede - Op vrijdag 13 april houdt 
tuinvrouw Annemieke Spijker van 
20.00 tot 22.00 uur een interactieve 
lezing in Bibliotheek Heemstede aan 
het Julianaplein 1 in Heemstede.

Annemieke Spijker geeft deze 
avond praktische tips voor een 
onderhoudsvriendelijke tuin. Over-
weeg je om je tuin dicht te straten 
omdat het je teveel onderhoud 
kost? Er zijn veel redenen om dat 
niet te doen. Maar hoe maak je dan 
een natuurvriendelijke tuin als je 
niet altijd tijd of zin hebt om erin te 
werken? Dat laat Annemieke Spij-
ker van Buitenboel in haar lezing 
met behulp van veel beeldmate-
riaal zien: een kleine basiskennis, 
een goede aanleg en het gebruik 
van sterke, gemakkelijke planten. 
Dankzij haar tips heb je straks een 
mooie, onderhoudsvriendelijke 
tuin, zonder daar elk weekend in 

te moeten werken.
De toegangsprijs voor leden van 
de bibliotheek bedraagt € 5,-; niet-
leden betalen € 7,50. Kijk voor meer 
informatie op www.bibliotheek-
haarlem.nl. x

Oeps, ik heb een tuin!
Lezing in Bibliotheek Heemstede

Een tuin, je zal het maar hebben... 
(Publiciteitsfoto).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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santpoort-noord - Op Goede Vrij-
dag 6 april om 20.00 uur verenigen 
zich zes topmusici om het Stabat 
Mater van Pergolesi in 't Mos-
terdzaadje uit te voeren. Sopraan 
Sabine Wüthrich en alt Francine 
Vis werken hierin samen met Het 
Berlage Saxophone Quartet. Het 
Stabat Mater van Pergolesi uit 1736 
is één van de mooiste composities 
uit de muziekgeschiedenis. Het is 
een middeleeuws gedicht over de 
Moeder Gods in haar smart om de 
gekruisigde Jezus Christus en wordt 
traditiegetrouw rond Goede Vrijdag 
uitgevoerd.

door Paula Blom

Pergolesi kreeg de opdacht voor 
het componeren van de broeder-
schap Franciscanen in Napels. In 
het klooster voltooide hij op zijn 
ziekbed dit werk. Hij werd 26 jaar 
oud en zijn muziek leeft voort.
Het Berlage Saxophone Quartet 
nam gretig de uitdaging van Sabi-
ne Wüthrich aan om een eigen 
versie van Pergolesi's geliefde 
meesterwerk te maken. Altist 
Peter Vigh maakte de bewerking 
en de klankkleuren van het saxo-
foonkwartet blijken zich uitste-
kend te lenen voor een vertaling 
van de bezetting van strijkkwar-
tet en basso continuo.
De Zwitserse Sabine Wüthrich is 
veel gevraagd en zeer geliefd. Zij 
won prestigieuze prijzen en stu-
diebeurzen. Componisten dragen 
werk aan haar op en dit jaar is 
zij soliste in het Weinachtsora-
torium van Bach in de grote zaal 
van het Concertgebouw. Mezzoso-
praan Francine Vis studeerde met 
onderscheiding af en vertolktel 
veel (hoofd) rollen in theater en 
operaproducties. Met een studie-
beurs kon zij in Kopenhagen een 
vervolgstudie aan de Opera Acade-
mie volgen en binnenkort zal zij 
bij de Koninklijke Deense Opera 
de rol van Flora in Verdi's Traviata 
vertolken.
Het Berlage Saxophone Quartet 
bestaat uit Lars Niederstrasser 
(sopraan) Peter Vigh (alt), Kirstin 
Niederstrasser (tenor) en Eva van 
Grinsven (bariton). Sinds hun 
oprichting in 2008 wisten deze 
bevlogen saxofonisten zich al 
direct te onderscheiden. Zij won-
nen in 2009 de eerste prijs bij het 

Saxofoonkwartetten concours. In 
2011 wonnen ze zowel de jury als 
de publieksprijs bij het Storioni 
Festival én het Onwings! Presen-
tatieconcours. In 2012 behaalden 
ze het Debuut/Vriendenkrans 
concours waardoor zij op alle 
grote podia in Nederland concer-
ten zullen gaan verzorgen. Met 
een in Duitsland gewonnen con-
cours ontving het kwartet een stu-
diebeurs en worden er een reeks 
concerten in Duitsland voor ze 

georganiseerd.
Deze musici bij elkaar, verenigd 
in de muziek van Giovanni Bat-
tista Pergolesi belooft een bijzon-
dere ervaring te worden.
't Mosterdzaadje is te vinden 
aan de Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord, tel. 023-5378625. Vanaf 
een half uur voor aanvang is de 
zaal open. De toegang is vrij, een 
bijdrage in de onkosten wenselijk. 
Zie ook www.mosterdzaadje.nl. x

Zestal musici verenigd in muziek van
Pergolesi belooft bijzondere ervaring

Het Stabat Mater mag uiteraard niet ontbreken

Het Berlage Saxophone Quartet nam gretig de uitdaging van Sabine Wüthrich 
aan om, samen met Francine Vis een eigen versie van Pergolesi's geliefde mees-
terwerk te maken (Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - Harmonie De Spaar-
nebazuin, op kerstavond altijd muzi-
kaal aanwezig op het Haarlemse 
Nieuwe Kerksplein, timmert in 2012 
aan de weg met het project 'Muziek 
aan de muur'. In gezellige tenten 
in leuke parken in de stad kunnen 
jongeren tussen de 6 en de 16 jaar 
op koptelefoons onbekende, door 
de harmonie ingespeelde, muziek-
stukken beluisteren.

Onder leiding van een beeldend 
kunstenaar zullen ze daarbij in 
een leuke workshop vanuit het 
gevoel 'abstracte kunst' gaan 
maken. Drie kunstenaars doen 
mee. Tali Farchi, Liezette Gerrits, 
Carla Lensen zullen hun vak met 
enthousiasme overdragen op de 
deelnemers. Iedereen maakt een 
eigen schilderij op een van de 
muziekstukken.
Na afloop van het 'muziekschilde-
ren' zal de Spaarnebazuin ook live 
optreden. Tijdens dat concert wor-
den de schilderijen gepresenteerd 
en kan het publiek eindelijk horen 
wat de jonge schilders heeft geïn-
spireerd. Drie juryleden, waarvan 
twee uit de gemeenteraad, zullen 
bepalen die de muziek het mooist 
heeft verbeeld.
De dag duurt van 09.30 tot onge-
veer 17.00 uur. Voor het bijwonen 
van workshop en ook het concert 
voor de jongeren tussen 6 en 16 is 
de entreeprijs € 4,50 en je mag je 
eigen schilderij meenemen. Voor 

iedereen boven de 16 jaar is de 
entree € 6,- voor het bijwonen van 
het concert vanaf ongeveer 15.00 
uur en de onthulling.
Speeldatazijn op 28 april bij Haar-
lem Hoog op het grasveld bij de 
Van Leeuwenhoekstraat, op 10 
juni in het park bij Huis te Zaanen 
bij de Mercuriusstraat en op 8 juli 
in het Ripperdapark.
Aanmelden kan via www.spaar-
nebazuin.nl. Daar is ook te zien 
welke kunstenaar op welke datum 
de workshops zal geven. Wil zich 
wil inschrijven om mee te doen of 
het concert wil bezoeken, kan een 
e-mail sturen naar info@spaarne-
bazuin.nl. x

Muziek aan de muur
Spaarnebazuin inspireert de jeugd

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op Tweede Paas-
dag, maandag 9 april om 15.00 uur, 
zullen in 't Mosterdzaadje cellist 
Maarten Boasson en pianist Peter 
Cramer een fraai programma uitvoe-
ren met werk van Joseph Wölfl, Heitor 
Villa-Lobos en César Franck.

door Paula Blom

Helemaal nu Maarten Boasson hoog-
leraar emeritus is, kan hij nog meer 
concerten verzorgen dan voorheen. 
Zo keerde hij onlangs uit Singapore 
terug waar hij via wetenschappe-
lijke contacten een pianist vond 
waarmee hij op het podium stond. 
Met zijn vaste pianist Peter Cramer, 
die behalve pianist ook organist is 
in Groningen, komt hij al jaren in 
't Mosterdzaadje en samen weten ze 
altijd weer een bijzonder program-
ma samen te stellen.
De Grand Duo op 31 uit 1805 van 
Wölfl werd opgedragen aan de raad-
selachtige Madame Hollander. Een 
plezierig en melodieus stuk dat het 

zeker verdient vaker gespeeld te 
worden.
Van de Braziliaanse componist 
Villa-Lobos (1887-1959) wordt de 
cellosonate nr 2, opus 66 uitge-
voerd. Als klein kind leerde hij cello 
spelen op een altviool die zijn vader 
had omgebouwd. De liedjes die hij 
op straat hoorde spelen en zingen 
vormden zijn favoriete repertoire 
en de 'chorôes' (populaire muzikan-
ten, -red.) waren zijn informele lera-
ren. Hij verkoos muziek boven zijn 
studie geneeskunde en werd gedre-

ven door liefde voor de Braziliaanse 
folklore en zijn bewondering voor 
Johann Sebastian Bach ("Er zijn 
maar twee echt grote componisten: 
Bach en ik"). Hij reisde naar Parijs 
waar zijn muziek bij het verfijnde 
en verblufte Europa een indruk van 
wilde en sensuele kunst achterliet. 
Hij had een onvoorstelbaar succes 
en kreeg internationale erkenning. 
De zelden gespeelde cellosonate 
is nogal overweldigend en in alle 
delen is te horen dat Villa-Lobos (in 
die periode) meer gaf om emotie en 
klank dan om vorm en harmonie.
Groots en meeslepend is de sona-
te die César Franck (1822-1890) 
schreef als huwelijksgeschenk voor 
zijn goede vriend, de viool virtu-
oos Eugène Ysaye. Het is niet heel 
moeilijk om er de geschiedenis van 
een huwelijk in terug te horen, van 
roze wolken, donkere buien en een 
gelukkig eind, maar ook zonder die 
gedachten daaraan is het een ont-
roerend meesterwerk dat op cello 
net zo goed klinkt als op viool.

't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Duo dat in 't Mosterdzaadje geen
introductie meer hoeft te hebben

Maarten Boasson en Peter Cramer

Helemaal nu Maarten Boasson hoog-
leraar emeritus is, kan hij nog meer 
concerten verzorgen dan voorheen. 
Met zijn vaste pianist Peter Cramer 
komt hij al jaren in 't Mosterdzaadje 
(Publiciteitsfoto).

haarlem/regio - Op woensdagavond 
11 april, van 19.45 tot 21.30 uur is er bij 
Stem in de Stad aan de Nieuwe Groen-
markt 22 een meezingavond, inloop 
vanaf 19.30 uur. De avond wordt 
geleid door Jan Hendrik Veenkamp, 
die bekend is om zijn zogenoemde 
stembevrijdingsworkshops, waar dit 
er één van is.

door René Snoeks

De toegang is gratis, met na afloop 
een vrijwillige bijdrage voor één 
van de goede doelen projecten van 
Stem in de Stad is zeer welkom. Jurj-
en Beumer, pastor en directeur van 
Stem in de Stad is bijzonder enthou-
siast over deze workshop: "Ik heb 
er al een aantal mee gemaakt. We 
vieren hiermee Pasen op een iets 
ander manier. Het is een vorm van 
stemontwikkleing en of je nu wel 
of niet mooi kunt zingen dat maakt 
helemaal niet uit en daar gaat het 
ook niet om. Jan Hendrik is als 
stembevrijder bijzonder ervaren 

op dit gebied. Doel van de avond 
is vreugde, wat toch de kern van 
Pasen is. Het ontspannen van lijf 
en stem kun je het beste bereiken 
met zingen zodat je na afloop weer 
recht op kunt staan en verder kunt 
gaan."
"Want", gaat Beumer verder, "dat is 
wat Pasen met ons wil doen. Ons uit 
een kramp halen. Weg met die gebo-
gen rug en dat moedeloze. Kom op, 
recht en fier!" Meer informatie is te 
vinden op www.stemindestad.nl en 
www.janhendrikveenkamp.nl. x

'Zingen, Opstaan &
weer Verder gaan!'

Meezingavond van Stem in de Stad

Jurjen Beumer: "Zingen, Opstaan 
en weer Verder gaan!" (Foto: R.S.P. 
©2012).
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The Biosensors International Group develops, manufacture and market innovative
medical devices for interventional cardiology and critical care procedures. 
Our aim is to improve patients’ lives through pioneering medical technology that 
pushes forward the boundaries of innovation.

Wegens groei in onze huidige werkzaamheden zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste:

Magazijn medewerker (parttime middag) 
&

Logistiek medewerker (fulltime) (startersfunctie)
Als magazijn medewerker ben je verantwoordelijk voor het op tijd en correct 
afhandelen van de orders. Je zal orders gaan picken en inpakken, maar je zult 
tevens binnenkomende zendingen uitpakken en inruimen. 

Als logistiek medewerker krijg je een dynamische functie. De meeste werkdagen 
wordt er van je verwacht dat je digitale vrachtbrieven aanmaakt, orders gereed 
meldt in ons ordersysteem, zendingen aanmeldt bij vervoerders en de hele dag 
door communiceert met onze Zwitserse collega’s. De andere werkdagen zal je 
paraat moeten staan om fysiek werk te verrichten in het magazijn.

Kwaliteit staat bij Biosensors hoog in het vaandel en dat zal terugkomen in 
allerlei procedures. Wij verwachten van al onze medewerkers een kwaliteits-
bewustzijn.

Functie-eisen logistiek medewerker
 • Gedegen kennis van Engels, zowel mondeling als in geschrift
 • Opleiding in Logistiek of ruime ervaring, minimaal MBO-niveau
 • Computer ervaring

Functie-eisen magazijn medewerker
• Ervaring met logistieke processen

Competenties (beide functies)
 • Team player
 • Stressbestendig
 • Goede communicatie
 • Georganiseerd kunnen werken
 • Zelfstandig beslissingen kunnen nemen
 • Oog hebben voor details

Wij bieden
 • Een klein, gezellig en professioneel bedrijf
 • Korte communicatielijnen
 • Doorgroeimogelijkheid
 • Goed salaris in overeenstemming met de functie

Voor meer informatie over beide functies kan je contact opnemen met Frank 
Stam 0252-517676. Heb je belangstelling? Schrijf dan een brief met CV aan: 
Biosensors B.V., Arnoudstraat 8, 2182 DZ, Hillegom ter attentie van Frank Stam 
of per e-mail werken@biosensors.com.
Gelieve vóór woensdag 18 april 2012 te reageren.

Werken bij de Wassenaarsche Bouwstichting is werken bij een moderne, efficiënte organisatie 
met lef. Met 2600 woningen in eigendom en beheer, tal van (nieuwbouw)projecten in en 
rond Wassenaar en diverse beheeractiviteiten voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) 
timmeren wij letterlijk aan de weg. Om in een sterk veranderende omgeving slagvaardig te 
kunnen opereren wordt aan de persoonlijke ontwikkeling van onze 28 enthousiaste mede-
werkers veel aandacht besteed.

Wij zijn op zoek naar een fulltime

Opzichter mutatieonderhoud

Functie
In deze functie ben je onder andere medeverantwoordelijk voor het mutatieproces. 
De werkzaamheden bestaan uit:
- Voorbereiden en uitvoeren van technische voor- en eindinspecties;
- Opstellen van begrotingen, werkomschrijvingen en -planningen van het uit te voeren mutatieonderhoud;
- Opdracht verstrekking aan eigen dienst en aan derden voor het mutatieonderhoud;
- Controle van uitgevoerde werkzaamheden;
- Administratieve afhandeling;
- Up-to-date houden van de woningcartotheek;
- Behandelen van aanvragen in het kader van Zelf Aangebrachte Voorzieningen en Politie Keurmerk Veilig 

Wonen;
- Signaleren werkzaamheden planmatig onderhoud

Kortom: een veelzijdige en uitdagende functie!

Functie-eisen
Wij vragen een afgeronde MBO+ bouwkundige opleiding en minimaal vijf jaar relevante werkervaring. 
Daarnaast beschik je over communicatieve vaardigheden, heb je een dienstverlenende instelling en 
ben je probleemoplossend ingesteld. Ervaring met energielabeling en het NCCW systeem is een pre. 

Wat bieden wij?
De juiste kandidaat mag rekenen op een passend salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. de Rooij, manager woonbedrijf.
Zij is bereikbaar op telefoonnummer 070 511 46 90.

Reageren?
Voelt u zich aangesproken en bent u op zoek naar een leuke en afwisselende job, stuur dan uw sollicitatie-
brief en CV voor 23 april naar de Wassenaarsche Bouwstichting, ter attentie van de heer A.M. Zopfi, 
Postbus 2018, 2240 CA  Wassenaar of via e-mail naar telting@wabs.nl.

Het is zo ver. Op 4 april opent

De Hemelse Pannenkoek
haar deuren. Na een grote opfrisbeurt bent u van harte welkom.
Zowel de pannenkoeken lie�ebber, als de gast die wil lunchen 

of een kinderfeestje wil vieren kan bij ons terecht 
Maar liefst meer dan 120 pannenkoeken!

Gra�s WIFI
Gra�s parkeren

Dagelijks geopend van 11.00 tot 20.00 uur 
(met uitzondering van maandag)

Zeeweg 3, Overveen.

Plaats voor 

14,50 eenAANGEBODEN

kleurentv, s
upergroot

beeld, flatscreen,

stereo, theatersound,

megatekst, als nieuw,

100% goed,

afstandsbediening en

boekje, spelend te zien,

euro 175,- Tel:

Telefoon : 071-3619323 

Fax
: 071-3613226

Internet : www.buijzepers.nl

15,00
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Zoekt u iets???
Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

Nijverheidsweg 29 Haarlem 
geopend ma t/m. za tot 17 uur.

Wagenmakerstraat 2 
Velserbroek hele week tot 18 uur. 

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor een goede apk gekeurde auto

BMW 316i coupé l.m.velgen enz. 1994 1250
BMW 318i sedan stuurbekr. l.m. velgen airco 1997 1950
Citroén XM 2.0i-16V airco stuurbekr. enz. 1998 950
Citroén Xsara diverse types 1999 - 2000 v/a 1650
Fiat Marea 1,6 weekend stuurbekr. 1998 1450
Fiat Multiplay 1.6 -6 persoons stuurbekr. 2000 1950
Fiat Punto 60 S electr. ramen 1996 750
Fiat Cinquecento ook sporting 1996 of 1998 v/a 650
Fiat Seicento 1999 1450
Ford Escort 1.6i stuurbekr. airco 1998 1450
Ford Mondeo 2.0 station stuurbekr. enz. 1998 950
Honda Accord 1.8i sedan g3 LPG 1997 950
Honda Civic 1.4 sedan 4 deurs stuurbekr. enz. 1999 1950
Hyundai Exel 1.3 automaat stuurbekr. 1996 1650
Hyundai Lantra 1.5i GL station stuurbekr. 1997 1650
Hyundai Sonata 2.0i GLS stuurbekr. enz. 2005 3950
Kia Pride 1.3 keuze uit 2 stuks 2000 1250
Mazda 121 -1.8 diesel 1998 1450
Mercedes 190E stuurbekr. airco enz. 1993 1250
Mercedes C 200 diesel stuurbekr 1995 1450
Mercedes C 220 cdi combi diesel 2000 2950
Mitsubishi Carisma 1.6 gl hatchb. stuurbekr. 1999 1250
Mitsubishi Pajero 3,0 benz, softtop airco enz. 1992 4950
Nissan Micra 1,3 automaat stuurbekr. 1997 1250
Nissan Micra 1.0 automaat stuurbekr. 1999 1650
Opel Astra 1.4 l.m. velgen enz. 1994 650
Opel Astra 1.6 station stuurbekr. 1995 1250
Opel Astra 1.6i stuurbekr enz. 1997 1650
Opel Corsa 1.7 diesel stuurbekr. 1999 1650
Opel Omega 2.0 station 1997 1450
Opel Omega 2.5 stat. autom. stuurbekr. enz. 1997 1950
Opel Vectra 2.0 dth diesel stuurbekr. 1998 1650
Opel Vectra 2.5 stuurbekr airco enz. 1997 950
Peugeot 205 1.4 generation 1998 850
Peugeot 306-1.4 xr comfort 1995 850
Peugeot 306 1,4 break g3 stuurbekr airco 2000 950
Renault Megane scenic M.P.V. stuurbekr. enz. 2001 2450
Renault Laguna 1,8i break stuurbekr. enz. 1998 1950
Saab 9.3-2.2 ID turbo diesel coupé stuurbekr. 1998 2450
Seat Cordoba 1.6 glx stuurbekr. 1996 950
Suzuki Swift 1,3 automaat 1994 650
Volkswagen Golf 1,9 diesel stuurbekr. enz. 1997 1950
Volkswagen Golf 1,4 benzine 1995 950
Volvo S40 stuurbekr. airco enz. 1997 1450
Volvo V70 automaat stuurbekr. airco enz. 1997 1650
Volvo 440 GLE hatchback stuurbekr. 1997 950

Wij adverteren alleen met orginele bouwjaren. 
Uw oude auto kunt u bij ons inruilen.

Uiteraard rekenen wij geen afleverings of andere kosten. 
Nu rijden 2013 betalen behoort ook tot de mogelijkheden.

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en
Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

• kunstgebitten

• reparaties

• implantaat gedragen

kunstgebitten

• advies

• alle verzekeringen

Uw auto, fiets of inboedel 
verkopen?

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl

santpoort-noord/regio - Moe maar vol-
daan zit het team van het Inloophuis 
Kennemerland, samen met belang-
stellenden in de gezellige huiskamer. 
"Gisterenavond hebben we nog tot laat 
staan schilderen, maar het is het abso-
luut waard geweest, want nu hebben we 
een vaste eigen plek", zegt Eline Wie-
linga. Wielinga is coördinator van het 
Inloophuis, een ontmoetingsplek voor 
(ex)kankerpatiënten en hun naasten.

Aan een bezoek aan het Inloophuis 
aan de Wulverderlaan 51 in Santpoort-
Noord zijn geen kosten verbonden, 
alleen voor deelname aan een aantal 
activiteiten wordt een klein bijdrage 
gevraagd. Wielinga: "We willen de 
drempel zo laag mogelijk houden. We 
halen inkomsten uit donaties en van 
sponsoren en dat gaat tot nu toe goed 
hoewel het in het huidige financiële 
klimaat wel steeds moeilijker wordt 
om fondsen te werven. We hebben 
een groot aantal vrijwilligers maar 
zijn nu nog steeds op zoek naar men-
sen, met name naar mensen die onze 
bezoekers willen halen en brengen, 
tegen kilometervergoeding, met hun 
eigen auto. We zijn per trein makke-
lijk te bereiken, het station Santpoort-
Noord ligt hier vlak achter, met de bus 
is het al wat verder lopen. Maar voor 
mensen die ziek zijn is dat soms net 
te veel allemaal, zonde van de ener-
gie ook, want het is de bedoeling dat 
de mensen juist meer energie krijgen 
van een bezoek aan het Inloophuis."
Voorlopig is het Inloophuis geopend 
op dinsdag van 09.30 uur tot 16.30 
uur en donderdag- en vrijdagochtend 
van 09.30 uur tot 12.30 uur, maar als 
er behoefte aan is zal het huis vaker 
haar deuren gaan openen. Wielinga: 
"Wij proberen naar behoefte activi-
teiten te gaan aanbieden en starten 
24 april met yogalessen. In ons open 
atelier gaan activiteiten plaatsvinden 
en er wordt elke tweede en vierde 

vrijdag van de maand gezongen onder 
begeleiding van een dirigente en een 
stemcoach met het koor Zingen voor 
je Leven."
In Nederland krijgt één op de drie 
mensen te maken met kanker en er 
zijn inmiddels ongeveer 26 vergelijk-
bare huizen opgezet. Vanuit regio Ken-
nemerland waren de dichtstbijzijnde 
inloophuizen in Nieuw-Vennep en 
Alkmaar. De dichtbevolkte regio Ken-
nemerland werd hiermee dan ook niet 
adequaat bediend. Met de opening 
van het Inloophuis aan de Wulver-
derlaan hebben (ex)kankerpatiënten 
en hun naasten uit de regio nu ook 
een plek waar ze zomaar even binnen 
kunnen lopen.
Hoewel het idee van een Inloophuis 
voor mensen met een ziekte mis-
schien niet vrolijk klinkt, heeft het 
huis een positieve uitstraling. Bij bin-
nenkomst valt meteen de positieve 
energie op, een huis waar iedereen 
zich snel thuis zal voelen. Een huis 
met een gezellige huiskamer waar de 
koffie en thee klaar staat op de grote 
houten keukentafel. De overige ruim-
tes, een kantoor, een behandelkamer 
en een creatieve ruimte zijn licht van 
kleur en in de gangen zijn wisselende 
exposities te zien. Op dit moment zijn 
het de kleurige wandkleden van Wies 
Scheffer die de gangen opsieren.
In de hal hangt aan de muur een klein 
gedichtje: 'Vandaag heb ik zin in een 
kopje gezelligheid, een lepeltje liefde 
en twee klontjes vriendschap en een 
gevuld geluk'. Wielinga: "Dit gedichtje 
is simpel en kort maar het klopt pre-
cies bij wat wij uit willen stralen. Een 
plek waar je kunt praten of gewoon 
even kunt zijn, een plek waar ieder-
een dus welkom is." x

Een 'thuis' waar iedereen
zich snel thuis zal voelen

Inloophuis Kennemerland geopend

Bij binnenkomst valt meteen de positieve 
energie op, een huis waar iedereen zich 
snel thuis zal voelen (Foto: Christa War-
merdam).

Aan een bezoek aan het Inloophuis aan de Wulverderlaan 51 in Santpoort-Noord zijn 
geen kosten verbonden (Foto: Christa Warmerdam). x
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Haarlem, 14 en 15 april spirituele 
beurs open 12.00 - 17.00 uur toegang 

5 euro consulten max 10 euro.

www.nickysplace.nl
bel Nicole 06-41041509

van Oosten de Bruynstr. 60, 2014 VS Haarlem

RSH Hillegom B.V. is sinds 1970 een succesvolle leverancier van 

Bedrijfsautomaterialen, Hydrauliek en Bedieningskabels van

topkwaliteit. Sterke punten zijn de hoge servicegraad, snelle 

levertijden en een uitgekiend assortiment.

RSH is een klantgerichte organisatie en bestaat uit mensen 

met een continue geoptimaliseerde vakkennis en een 

professionele, efficiënte manier van werken

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Enthousiaste medewerker
afdeling hydrauliek m/v 40 uur p/wk

Functie eisen:

- technische achtergrond verkregen door scholing of werkervaring

- leergierig

- accuraat

- zelfstandig kunnen werken

Wij bieden:

- salaris afhankelijk van ervaring

- goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Reacties uitsluitend schriftelijk of per e-mail met c.v. aan 

Richard van Velzen

info@rsh-hillegom.nl

RSH Hillegom B.V.

Edisonstraat 2

2181 AB Hillegom

PO-box 76

2180 AB Hillegom

The Netherlands

Phone +31 (0)252 521250

Fax +31 (0)252 523983

Email: info@rsh-hillegom.nl

Website: www.rsh-hillegom.nl

RSH Hillegom B.V. is sinds 1973 een succesvolle leverancier van
Hydrauliek en Bedieningskabels van topkwaliteit.
Sterke punten zijn de hoge servicegraad, snelle levertijden en een 
uitgekiend assortiment. RSH is een klantgerichte organisatie en 
bestaat uit mensen met een continue geoptimaliseerde 
vakkennis en een professionele, efficiënte manier van werken.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Enthousiaste technisch medewerker 
afdeling Hydrauliek m/v

40 uur p/wk

Wij vragen:

- Technische achtergrond verkregen door scholing of 
werkervaring

- Kennis van hydrauliek is een pré
- Goede communicatieve eigenschappen en een 

klantvriendelijke houding
- Leergierig
- Accuraat en zelfstandig kunnen werken

Wij bieden:

- Een afwisselende functie
- Een prettige werksfeer
- Salaris afhankelijk van ervaring
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw schriftelijke reactie voorzien van CV kunt u binnen 14 dagen na 
het verschijnen van deze advertentie richten aan RSH Hillegom B.V. 
t.a.v. Richard van Velzen e-mail: info@rsh-hillegom.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer van 
Velzen, Telefoonnummer: 0252-521250.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijsgesteld.

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

GEDIPLOMEERD
HOVENIER

Al 35 jaar een begrip
in Haarlem e.o.

* Tuinaanleg en onderhoud
€ 14,50 p/u

* Sierbestrating
* Boomverwijdering

Voor inlichtingen en offertes
023 - 5332532/0654912081

(K.v.k. nr: 34050234)

Gezellige paasdagen beginnen bij Leo!
Paasarrangementen
vele creaties en maten  v.a. 3.95
Volop paasplanten  v.a. 1.95
Vrolijke paasboeketten v.a. 9.95

van Norde's bloemenpaleis
Albert Schweitzerlaan 154 (Meerwijk)

www.nordesbloemenpaleis.nlp

SUPERSTUNT
LERENJASSEN

Verder nog 7000 stuks, 
700 modellen voor dames & heren. 

Nieuwe collectie lammycoat
.Jassen v.a. € 49,-

Halve prijzen
Inruil mogelijk van bont- & leren- 
jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

Bespaar nu 30% op 
uw brandstofkosten!!

Met de Prepaid Tankpas.

Voor aanmeldingen en informatie info@schadeadvies.eu

Voor technische ondersteuning bel 06 44 744 949

Ter versterking van ons team zoeken wij een fulltime

Administratief Verantwoordelijke
Service-afdeling

Functie
Je bent verantwoordelijk voor het volledig verzorgen van de administratieve 
processen binnen de service-afdeling.

Vraag
Je hebt een positieve werkinstelling, een representatief voorkomen en in 
het bezit van een MEAO diploma of een gelijkwaardige opleiding en 1 à 2 
jaar ervaring. Samenwerken en overleggen met collega’s vind je belangrijk 
om een goede invulling te geven aan jouw werkzaamheden.

Reageren
Schriftelijke sollicitatie vóór 18 april a.s. naar Schoonderbeek Installatie B.V.,
t.a.v. de heer M. van der Meij, Postbus 161, 2180 AD HILLEGOM 
of mail naar sollicitatie@schoonderbeek.nl.
Info Martin van der Meij: 0252-537537

Schoonderbeek Installatietechniek is een dynamisch bedrijf met ruim 85 medewerkers, gevestigd in Hillegom. 
Opdrachten worden uitgevoerd in de (luxe) woningbouw en de utiliteitsbouw, waarbij alle voorkomende installaties 
zoals licht-, kracht-, telefonie-, data-, brandmeld- en inbraak beveiligingsinstallaties worden gemonteerd.
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UitTips UitTips
Patronaat

20.30 | Wooden Saints. Project waar-
bij in 2009 door een roulerende 
samenstelling werd begonnen met 
het schrijven van één liedje per 
week. € 8,-. Kleine Zaal. 22.00 | Gold 

Diggers. Tweemaandelijkse show-
case van Full Spectrum Bookings. 
Vanavond Middleman [UK], het trio 
New Ivory [UK] en Full Spectrum 
DJ's. Gratis in het Café. 23.00 | Freak 

Show. € 12,- [18+]. Dommelsch Zaal. 
23.00 | Onderstroom: Terence Fix-
mer [FR], Joop Junior, Mark Boon 
en Wub. Techno. € 12,- [18+]. Kleine 
Zaal.

Zondag 8 april

Buddha Dance

14.00 | Interactief muzikaal pro-
gramma met meditatieve en inspi-
rerende muziek. M.m.v. Patricia 
van Oosten, Freek Zwanenberg en 
Dennis Kivit. € 15,- [ € 12,- via http://
wenshop.ananda.nl]. Wachtkamer 
2e klasse, perron 3A, NS Station 
Haarlem. www.buddhadance.nl

Het Zwanenmeer

14.30 | Uitvoering door het Sint-
Peterburg Ballet, in de bak staat het 
Nationaal Filharmonisch Orkest van 
Oekraïne o.l.v. Vladimir Artjemjev. 
€ 39,- | € 36,- | € 33,-. Stadsschouw-
burg Haarlem.

Maandag 9 april

2 Turven Hoog [1]

09.00 | Ontbijt - waar zowel de kin-
deren als de volwassen begeleider 
een ontbijt krijgt aangeboden - met 
een muzikale performance. 1 Kind 
+ 1 begeleider € 15,-. 1 Extra Kind € 
10,- [incl. toegang Kunstspeeltuin, 
zie onder]. Philharmonie, Van Bei-
num Zaal.

2 Turven Hoog [2]

09.00 | Kunstspeeltuin: In de foyer 
van de Philharmonie staan tot ca. 
17.00 uur overal kunstinstallaties 
waar je vooral aan mag komen en 
kleine workshops en performances 
waar je vooral aan mee mag doen. 
€ 5,-.

Sgt. Wilson's Army Show

12.30 | Complete Army spektakel-
show uitgevoerd door drie Army 
Ladies onder het commando van 
Sgt. Wilson, met muziek van o.a. 
Glenn Miller, The Andrew Sis-
ters en Vera Lynn. Kelly's Heroes 
tonen oude Jeeps, motoren en een 
Dodge uit de Tweede Wereldoorlog. 
Muziekpaviljoen, Raadhuisplein in 
Zandvoort.

Cello en piano

15.00 | Cellist Maarten Boasson en 
pianist Peter Cramer. Werken van 
Wölfl [leerling van zowel Mozart als 
Haydn], Heitor Villa-Lobos [BRA] en 
César Franck. Gratis [na afloop col-
lecte]. 't Mosterdzaadje, Kerkweg 29 
in Santpoort-Noord. www.mosterd-
zaadje.nl

De Rusthoek

15.00 | Zangeres Mariske Hekken-
berg, pianist Thijs Cuppen, basgita-
rist David de Marez Oyens en drum-
mer Nanning van der Hoop. Grand 
Café Rusthoek, Bloemendaalseweg 
141 in Bloemendaal. Gratis entree.

2 Turven Hoog [3]

15.30 | Thee drinken - waar zowel de 
kinderen als de volwassen bege-
leider thee met iets lekkers krijgt 
aangeboden - met een muzikale 
performance gegeven. 1 Kind + 1 
begeleider € 15,-. 1 Extra Kind € 10,- 
[incl. toegang Kunstspeeltuin in de 
Foyer]. Philharmonie, Van Beinum 
Zaal. x

Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabobank, 
Grote Houtstraat 5 in Haarlem.

Vrijdag 6 april

Matthäus Passion

19.30 | COV Haarlem o.l.v. Harry 
Brasser zingt de Matthäus Passion 
van J.S. Bach al meer dan 80 jaar 
in Haarlem. M.m.v. Jongenskoor 
Muziekschool Waterland en RBO 
Sinfonia. € 31,-. Philharmonie, 
Grote Zaal.

Stabat Mater

20.00 | Zes topmusici verenigen 
zich om het Stabat Mater van Per-
golesi uit te voeren: sopraan Sabine 
Wüthrich, alt Francine Vis en het 
Berlage Saxophone Quartet. Gratis 
[na afloop collecte]. 't Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

De NOO Ones

20.30 | Combinatie van eigenzin-
nige Schotse folk, Afro-Caribische 
ritmes, Indiase raga's en een snuf-
je jazz. € 10,-. Mondiaal Centrum 
Haarlem, Lange Herenvest 122 in 
Haarlem. Reserveren mogelijk via 
023-5423540 of info@mondiaal-
centrumhaarlem.nl

Patronaat

19.30 | Heavy in Haarlem: Obscura 
[D], Spawn of Possesion [ZWE], 
Gorod [FR] en Exivious [NL]. Zwaar 
avondje technical death metal van 
de onderste kuil. € 14,-. Kleine 
Zaal. 22.00 | Houses. Alternatieve 
indiepop, gratis in het Café. 23.00 
| Spektrum XL. Het beste in drum n 
bass en dubstep, met o.a. Chase 
& Status [UK]. € 18,- [18+]. Dom-
melsch Zaal.

Zaterdag 7 april

Theatrale Rondleiding

09.30 | Acteurs vertellen het avon-
tuurlijke verhaal van de geschiede-
nis van de Stadsschouwburg, ook 
op plekken waar je als publiek 
nooit komt. € 11,- [uitsluitend 
voorverkoop]. Stadsschouwburg 
Haarlem.

Something old, something new…

20.15 | Theatraal concert van het 
ensemble Wishful Singing met 
muziek van oude meesters als 
Scarlatti en Morley en nieuwe 
muziek van de hand van o.a. de 
Britse componist Paul Patterson. € 
28,-. Philharmonie, Kleine Zaal.

Ramses

20.15 | Een muzikale voorstelling, 
omdat het leven van Ramses Shaf-
fy vol van muziek was. Met o.a. 
William Spaaij [de jonge Ramses] 
en Tom Jansen [de oude Ramses]. 
€ 38,75 | € 35,75 | € 32,75. Stads-
schouwburg Haarlem.

Haarlem to Harlem

20.15 | De Amsterdamse Tramhar-
monie o.l.v. Ali Groen maakt een 
muzikale reis op paaszaterdag: 
van het bos van Hans & Grietje, 
via het Walhalla van de Vikingen, 
naar de wolkenkrabbers van Man-
hattan. M.m.v. trombonist Anton 
van Houten en pianist Erik Jan de 
Vries. € 15,-. Philharmonie, Grote 
Zaal. 

regio - Nu de lente weer is begon-
nen, valt er weer veel te zien én veel 
te beleven in het mooie Noord-Hol-
landse landschap. Overal zijn lam-
metjes te bewonderen, keren weide-
vogels weer terug en krijgt de natuur 
weer kleur. Voor wie zin heeft om er 
op uit te trekken geeft de natuurweg-
wijzer een prachtig overzicht van de 
vele wandel-, fiets- en vaarroutes in 
Noord-Holland. Kijk hiervoor op www.
natuurwegwijzer.nl.

Het is altijd leuk om met kinderen 
pasgeboren lammetjes te bekijken. 
Dat kan op verschillende data in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Of bezoek een schaapscheerdag, 
bijvoorbeeld op zondag 27 mei op 

boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. 
Ook de echte vogelliefhebbers kun-
nen hun hart ophalen. Voor het 
waarnemen van weidevogels, wan-
delend of per boot, zijn er tal van 
excursies.
Het voorjaar is het mooiste moment 
om de natuur te beleven. Er valt dan 
volop te genieten van de prille flora 
en fauna. In Noord-Holland worden 
door vele vrijwilligers en organisa-
ties excursies en mooie routes uit-
gezet. Er valt voor iedereen wat te 
beleven.
Natuurwegwijzer.nl is dé site voor 
buitenactiviteiten in de provincie 
Noord-Holland. Ervaar de vele fiets-

, wandel- en vaarroutes, onderneem 
de meest boeiende excursies, ontdek 
de leukste speelplekken en geniet 
van de vele honderden natuur- en 
recreatiegebieden. De natuurweg-
wijzer is een samenwerking tussen 
PWN, Recreatie Noord-Holland, 
Landschap Noord-Holland, Water-
net en IVN (Institituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid). x

Lente: genoeg te beleven!
Naar buiten in Noord-Holland met Natuurwegwijzer.nl

(Foto: Ilse Miedema).

spaarnwoude - Op Informatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarnwoude zijn 
twee nieuwe biggetjes. De twee 
zeugen zijn Bonte Bentheimers, dit 
is een vrij zeldzaam oud Hollands 
ras. Het publiek mag meedenken 
over de namen voor de biggen. 
Suggesties kunnen in april via face-
book en via de boerderij worden 
aangeleverd. De winnaar mag gra-
tis deelnemen aan de vakantieacti-
viteit in mei. Het is volop lente op 
Zorgvrij want behalve biggetjes zijn 
er momenteel ook jonge konijnen, 
lammetjes, kalfjes en kuikens te 
zien op de boerderij.

Rond de paasdagen kan op Infor-
matieboerderij Zorgvrij in Spaarn-
woude een leuke paaskaars wor-
den gemaakt. Een eivormige kaars 
wordt versierd met was. Gezellig 
voor bij het paasontbijt of om weg 
te geven. Het knutselen (á € 2,-) kan 
op 6, 7, 8 en 9 april tussen 11.00 en 
15.30 uur. Ook kunnen er drie lam-
metjes van papier gemaakt worden 
op deze tijdstippen.
Informatieboerderij Zorgvrij ligt 
aan de Genieweg 50 in Spaarnwou-
de, tel. 023-5202828. x

Over biggetjes en Pasen

(Foto: Boerderij Zorgvrij).

bloemendaal - Op Eerste Paasdag, 
zondag 8 april, kunnen lief-
hebbers in de Verstelschuur 
terecht voor eentweetal sprook-
jes, gebracht door Hermine van 
Helden en Taletta Bierens de 
Haan: 'Het water des levens' van 
Grimm en het Russische sprook-
je 'Sniejgoerka'. Verder de korte 
legende 'de Gouden stad' en het 
verhaal 'Maria Magdalena in de 
tuin', geïnspireerd door het schil-
derij van Fra Angelico over de 
Paasmorgen volgens het Johannes 
evangelie. Aanvang is 15.00 uur. 
De toegang bedraagt € 10,-. Reser-
veren is mogelijk via www.dever-
telschuur.nl of 023-5257855. De 
Vertelschuur is te vinden aan de 
Krullenlaan 3 in Bloemendaal. x

'Water des levens'

haarlem - Van oudsher zijn hazen 
verbonden met het paasfeest; het 
feest van de lente. Vrijdag 6 april 
organiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland in samenwerking met de 
Vereniging Behoud de Heksloot-
polder een sfeervolle avondexcur-
sie in teken van Pasen: op zoek naar 
hazen, echte hazen. Het voorjaar 
wordt gebracht door de zon, doch 
de datum van Pasen valt altijd op 
de zondag na de eerste volle maan 
in de lente: de Paasmaan. Bij de 
zoektocht naar hazen staan beide 
hemellichamen garant voor een 
betoverende sfeer boven de Hek-
slootpolder. Aanvang is 18.30 uur 
[duur twee uur]. Vertrekt vanaf 
het informatiepaneel op de hoek 
van de Spaarndamseweg en de 
Vondelweg in Haarlem. Deelname 
is grais en aanmelden niet nodig. 
Zie ook www.ivn.nl/zuidkenne-
merland. x

Paasmaanexcursie



  18



 19 

PAASACTIE MET KORTINGEN VAN 5 TOT 25%

Heeft U wel een nagedacht over kurk als vloerbedekking? 

Nee? Dan is er tijdens onze actie een goede gelegenheid om 

de oneindige mogelijkheden en het eigentijdse karakter van 

een kurkvloer te ontdekken. Wij leveren kurk in alle gewenste 

maten en dessins en kunnen het in iedere kleur lakken. Wij 

geven advies op maat voor elke ruimte in uw huis.

Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk voor 

informatie en openingstijden op www.decork.nl

Tappersweg 87

2031 ET Haarlem, haarlem@decork.nl

Tel: 023-5318281

2e Paasdag geopend

van 11.00 – 17.00 uur

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81
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WWW.VANDERVLUGT.NL
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D A G L I C H T + R U I M T E

Uw Select Windows dealer:

Openingstijden Haarlem: 
maandag t/m vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur
zaterdag: 10:00 uur tot 16:00 uur
donderdagavond koopavond op afspraak
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SELECT WINDOWS VOOR BETER WONEN
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Vraag naar de voorwaarden.

SKG

 2e PAASDAG 
OPEN
van 10.00 uur tot 16.00 uur

Showroom Amstelveen:
Dorpsstraat 35
1182 JB Amstelveen
Tel. 020 640 51 66
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Hillegommerdijk 325 Beinsdorp
Kerkstraat 36 Noordwijkerhout

www.centmeubelen.nl             
0252-525290

Meubels op maat in Teak, Eiken en Grenen
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